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 الفصل التشريعي األول

األولدور االنعقاد العادي   

 تقرير 

 اإلسكان واإلدارة احمللية والنقلجلنة  من اللجنة املشرتكة

وجلنة الشئون املالية  ،ان الطاقة والبيئة والقوى العاملةتب جلاومك

 وجلنة الشئون الدستورية والتشريعية ،واالقتصادية واالستثمار

 عن 

 لبتعدي مقدم من احلكومة قانونمشروع 

 4791( لسنة 66) بالقانون رقم الصادراملهندسني بعض أحكام قانون نقابة  

( مشترك[1قم )التقرير ]ر  
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 جمهورية مصر العربية

 الشيوخجملس 
 األول يالفصل التشريع

 ألولا ياالنعقاد العاددور 

 تقرير 

 اإلسكان واإلدارة المحلية والنقللجنة  من اللجنة المشتركة

الشئون ان الطاقة والبيئة والقوى العاملة ولجنة الشئون المالية واالقتصادية واالستثمار ولجنة ب لجتاومك
 والتشريعيةالدستورية 

 ـــــ

  ق عبد الراز بعبد الوها المستشار/األستاذ السيد 

  الشيوخرئيس مجلس 

 ،،،وبعد طيبةتحية 

اإلسكان واإلدارة المحلية شتركة من لجنة تقرير اللجنة الم هذا،مع  لسيادتكم،تشرف بأن أقدم أف 
ان الطاقة والبيئة والقوى العاملة ولجنة الشئون المالية واالقتصادية واالستثمار ولجنة تب لجاومكوالنقل 

بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر مشروع قانون عن الشئون الدستورية والتشريعية 
 الموقر.برجاء التفضل بعرضه على المجلس  ،7914ل سنة( 66)بالقانون رقم 

 أكمل هللا فاروق  والسيد النائب/ أصليا ، عصام هالل مقررا   السيد النائب/ اختارت اللجنة المشتركةوقد 

 مقررا  احتياطيا ، لها فيه أمام المجلس.

 االحتراموافر وتفضلوا بقبول 
                                                                            0207/ 1/  17 فى:تحريرا  

 

 

 املشرتكة رئيس اللجنة 

 اللواء/ مصطفى كامل   
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 تقرير اللجنة المشتركة من 

 واإلدارة المحلية والنقلاإلسكان لجنة  

ان الطاقة والبيئة والقوى العاملة ولجنة الشئون المالية واالقتصادية واالستثمار ولجنة الشئون تب لجاومك
 الدستورية والتشريعية

 اء عن قرار رئيس مجلس الوزر 

 بمشروع قانون 

 بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين 

 7914لسنة  (66الصادر بالقانون رقم )
 

ـــيس  الســـيد أحـــال ـــوم رئ ـــيسالمجلـــس ي ـــ  الخم ـــار  ســـنة 71 المواف ـــى لجنـــة  0207مـــن م إل
ـــة  ـــلمشـــتركة مـــن لجن ـــة والنق ـــب لجـــاومك ،اإلســـكان واإلدارة المحلي ـــةت ـــوى العامل ـــة والق ـــة والبيئ  ،ان الطاق

، مشــــروع قــــانون بشــــأن والشــــئون الدســــتورية والتشــــريعية ،الشــــئون الماليــــة واالقتصــــادية واالســــتثمارو 
ــــم ) ــــانون رق ــــة المهندســــين الصــــادر بالق ــــانون نقاب ــــام ق ــــه  ،7914( لســــنة 66تعــــديل بعــــض أحك لبحث

 وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس الموقر.

مــــن مــــار  عــــام  01، و00، و07)واريخ بتــــ اجتماعــــات لن ــــر  ثــــال  دفعقــــدت اللجنــــة المشــــتركة عــــد
0207). 
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مثالً عن 
ُ
 :وزارة املوارد املائية والريوحضره م

  شحته إبراهيم عبد الفتاحأستاذ/ 

  احمد عبد العزيز حسنأستاذ/ 

  راندا دمحم فتحيالمهندسة/  

مثالً عن و
ُ
 العدل )قطاع التشريع(:وزارة م

 /دمحم عبد الهادي عشري المستشار  

 دمحم شرف مستشار/ال 

مثالً عن و
ُ
 نقابة املهندسني:م

 احمد دمحم حشيش /المهندس 

 /وليد مصطفى دمحم المستشار 

مثالً عن و
ُ
 اإلسكان:وزارة م

  مصطفى دمحم إبراهيم النجار /أستاذ 

  دمحم خيري دمحم /أستاذ 

 

الالئحة ن والموضوعات ذات الصلة واحكام قانو ،اطلعت اللجنة على نصوص الدستوروبعد أن 
 ذات الصلة. وكافة القوانين 7914( لسنة 66الداخلية للمجلس وقانون نقابة المهندسين رقم )

في هذا  ومناقشات السادة النواب الحكومة، مندوبيسادة الوبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى رأى 
  التالي:على النحو  افإنها تورد تقريرها عنه مبوب   الشأن،

 .مشروع القانون  وفلسفة أهداف –أوال  

 األساسية لمشروع القانون. المالمح –ثاني ا 

 القانون  مواد اإلصدار بمشروع على اللجنة أدخلتها التي التعديالت - ثالث ا

 التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون  –رابع ا

ا  .رأى اللجنة –خامس 
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 مقدمة:
أو مهن  ةشخاص يمتهنون نفس المهنوعة من األهيئة قانونية تتكون من مجم ىهالنقابة 

أنشأت وقد ، وقد جاءت هذ  التسمية من األعراف المجتمعية حيث يطل  على كبير العائلة نقيب، متقاربة
ولما كان ، وتمثيلهم والنهوض بأحوالهم وحماية مصالحهم المهنةالنقابات للدفاع عن حقوق أصحاب 

 ،إذا فالبد من التعرف على أهدافه، خاص بنقابة المهندسين أمام حضراتكمالمعروض  مشروع القانون 
الت الدستورية يبما يتواكب مع التعد ،إصدار لم يتم إجراء أي تعديل عليه منذ النقابة قانون خاصة أن 
مما كان له أثر واضح ، ماشى مع التطورات االقتصادية الحديثةحتى يت 0274التي تمت في عام الحديثة 

ه من وما تقدم ،ودور النقابة وأهدافها ،بالرسوم الهندسية الواردة بالقانون المواد المتعلقة في عدم مواكبة 
وتدريب  ،وتقديم الرعاية الصحية لهم وأسرهم ،للمهندسين والمهني العلميخدمات لالرتقاء بالمستوى 

 قد تجاوز سبعمائة ألف مهند . خاصة وأن عدد أعضاء النقابة  ،وتأهيل شباب المهندسين

 :مشروع القانونوفلسفة : أهداف اولً 
ا للدستور وما جاء في مادته رقم  منه التي  11الخاصة بإنشاء النقابات واالتحادات والمادة رقم  16طبق 

 على أساسها ين م القانون إنشاء النقابات المهنية فقد تضمنت األهداف ما يلي:

 التكنولوجيواكبة سرعة التطور والتقدم م منالنقابة تمكن لت ،تعديل بعض أحكام القانون القائم 
  الهندسية.وتعمي  التوسع في العلوم 

   لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات  المصري تطوير دور المهند
 المجتمع.

  من وذلك  ،الهندسييكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل  للنقابةوضع تن يم قانونى
مج ودورات وعمل رقابة فنيه على أعمال المهندسين حفاظ ا على مكانة وسمعة وضع براخالل 

 النقابة.أعضاء 
  العالمية.مراعاة األكواد ، و المهنةبمستوى  واالرتقاءضمان جودة كافة الصناعات 
  االقتصادية.وأهداف التنمية تن يم جهود أعضائها لتحقي  األهداف القومية 
  التعاون مع كافة المن مات الهندسية العربية واألفريقية ب ،راتوالخبتوثي  وتبادل المعلومات

 .واألسيوية والعالمية
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اثا
ً
  القانون:املالمح األساسية ملشروع  :ني

ــا القــانون مشــروع  جــاء ، بمــا يتفــ  والدســتورألوضــاع وإجــراءات تحصــيل مــوارد النقابــة المعــروض من م 
  وهي:م بها عد  أحكا إصدارأربع مواد  متضمن ا

  المعروض القانون نصوص تعديل بعض أحكام.  
 ـا  للنقابـة الـداخليتعـديل الن ـام مجلس النقابة بإعداد مشروع  إلزام فـي مـدة ال تتجـاوز تسـعين يوم 

 .بقرار من وزير الموارد المائية والرى من تاريخ العمل بالقانون 

 الري.وزارة الموارد المائية والرى بعبارة وزارة  استبدال عبارة 
 الرسمية.نشر  بالجريدة تاريخ لالقانون من اليوم التالى  أحكام هذا سريان 

تضــــمنة عــــدة مــــادة م   (ون وعشــــر  خمــــس) عــــدد تضــــمن مشــــروع القــــانون المعــــروض وقــــد
 أحكام أهمها: 

 ( 0مادة)  

 النقابة.أهداف  حددت

 ( 1ة )ماد 

 شروط االنضمام للنقابة.  دتحد

  (4)مادة  

للقيتتتتتد ولمتتتتت   قتتتتتدم  لتتتتت  والرستتتتتمم المقتتتتتر    التنظيمتتتتت هي تتتتت  لجتتتتتاي القيتتتتتد والبينتتتتتا اتتتتتترا ات   تتتتت ي  
 بًقتتتتتتا ل و تتتتتتا  بعتتتتتتد الت قتتتتتتر طتتتتتت   تتتتتتما ر شتتتتتتروط الق تتتتتتم   ،لقيتتتتتتدطلتتتتتت  اوالرستتتتتتمم المقتتتتتتر   لالقيتتتتتتد 

 .الت    ددها النظام الداخلى واإلترا ات

 ( 1مادة)  

 أي  عهتتتتتد تتتتت  واتتتتتاين المهندستتتتتي  أو  تتتتت  التتتتتم ا ات وطصتتتتتال ها نصتتتتتا دلتتتتتى دتتتتتدم تتتتتتما  التعيتتتتتي  
 النقابة.األدما  الهندسية اال الى األشخاص المقيد  أسماؤهم    تدو  ب

 (77) مادة  

ونظتتتتتتتتتتام التصتتتتتتتتتتماا  طقا هتتتتتتتتتتاو  ،بينتتتتتتتتتتا  راقتتتتتتتتتتة اتتتتتتتتتتترا  انتخابتتتتتتتتتتات تميتتتتتتتتتت  الم تتتتتتتتتتتماات النقابيتتتتتتتتتتة
دتتتتتتتتت    د تتتتتتتتتة  ق لتتتتتتتتت  النقابتتتتتتتتتة أو النقابتتتتتتتتتة ال ر يتتتتتتتتتة ودتتتتتتتتتدم  خلتتتتتتتتتن أدضتتتتتتتتتا  النقابتتتتتتتتتة ب يتتتتتتتتتر دتتتتتتتتت   
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 خصتتتتتتتتتتتم لصتتتتتتتتتتتندو  المعاشتتتتتتتتتتتات  ا تتتتتتتتتتتا  اد اشتتتتتتتتتتتترا  ب تتتتتتتتتتتد التتتتتتتتتتتت م إالو  االنتختتتتتتتتتتتاب الماتتتتتتتتتتتت  
 بالنقابة.واإلدانات 

 ( 71( و)71المواد )(71( و)76و ) 

وطتتتت  المنتتتتمط لتتتت   ،هتتتتاوطمدتتتتد انعقاد ،شتتتتروط   تتتت ي  الجمويتتتتة العممطيتتتتة للنقابتتتتةهتتتت م المتتتتماد بينتتتتا 
 .هاوبياي النصاب الص يح النعقاد ،ددم ها لالنعقاد، و راقة اإلدالم للددم 

 ( 00) ادةالم 

  طجل ها.و  ا ش   طجلس النقابة والنصاب الص يح ال ى ب   جتم  أ

 ( 17مادة ) 

لتتتت  واللجتتتتاي الم تتتت لة ل شتتتتراف  المعاونتتتتةالم ا تتتت  ال نيتتتتة  ين تتتت أدطتتتتا ال تتتتر لمجلتتتتس النقابتتتتة أي 
 بالمجلس.الت  يراها دلى أوت  الن اط 

 ( 11مادة ) 

بتتتتة  تتتت   تتتت  ط ا ظتتتتة ي لتتتت  بقتتتترا  طتتتت  طجلتتتتس النقاقضتتتتا بءن تتتتا  نقابتتتتة  ر يتتتتة  تتتت   تتتت  ط ا ظتتتتة 
دتتتتتدد األدضتتتتتا   يهتتتتتا خم تتتتتماية دضتتتتتم دلتتتتتى األقتتتتت ،  تتتتتء ا لتتتتتم ي ل تتتتتما هتتتتت ا العتتتتتدد  جتتتتتم  لمجلتتتتتس 
النقابتتتتتة أي  قتتتتتر  ال تتتتتاقهم بتتتتت قرب نقابتتتتتة  ر يتتتتتة لهتتتتتم،  بًقتتتتتا للقمادتتتتتد التتتتتت    تتتتتددها النظتتتتتام التتتتتداخل  

 للنقابة.
 ( 11مادة) 

وطتتتت  يتتتتتملى  ياستتتتتها وطتتتت  ال ر يتتتتة  أو تتتت ا الممدتتتتد ال تتتتنمم النعقتتتتاد الجمويتتتتة العممطيتتتتة للنقابتتتتة
 .ينمب دن     حال  غيابة

 ( 41مادة) 

( دلتتتتى أي   تتتتتمي 61، 61، 61  تتتترم دلتتتتى النقابتتتتتة ال ر يتتتتة ودلتتتتتى شتتتتع  النقابتتتتتة أح تتتتام المتتتتتماد  
( طتتتتت  01، 06، 02( والمتتتتتماد  61العتتتتتدد طايتتتتتة دضتتتتتم دلتتتتتى األقتتتتت ، وال قتتتتتر  ال انيتتتتتة طتتتتت  المتتتتتاد   

 دضا  طجلس    ط  النقابة ال ر ية أو ال ع .ه ا القانمي بالن بة للرييس، وأ 

 ( 41مادة ) 

 لنقابة.ل الما د  تيرادااإل حددت طصاد 

 ( 46مادة ) 

وغيتتتتتر  لتتتتت  طتتتتت   ،طتتتتت   ستتتتتمم قيتتتتتد واشتتتتتترا ات أدضتتتتتا  المبتتتتتال  الماليتتتتتة التتتتتت    تتتتتدد للنقابتتتتتة بينتتتتتا
 ادانات  من ها الدولة للنقابة وا   طما د أخرى يما ر دليها طجلس النقابة.
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 ( 41دة )ما 

طتتتتتت  المتتتتتتاد  ( 0نتتتتتتد   اشتتتتتتر ا دتتتتتتدم تتتتتتتما  التعاطتتتتت  بتتتتتتاألو ا  والم تتتتتتتندات المنصتتتتتتمص دليهتتتتتا بال
وات قتتتتتتر طتتتتتت   اال ا ا  تتتتتتاي ط تتتتتتدًدا دنهتتتتتتا طقابتتتتتت  الخدطتتتتتتة المقتتتتتتر ( طتتتتتت  القتتتتتتانمي المعتتتتتترو  61 

صتتتت   الضتتتتبطية القضتتتتايية بممتتتتت  قتتتترا   نتدبتتتت  النقابتتتتة طتتتت   ن يتتتت  اح تتتتام هتتتت م المتتتتاد  وا تتتتمي لتتتت  
 .العد  بنا  دلى اقتراح ط  طجلس النقابةط  و ار 

 ( 41مادة ) 

( طتتتتتت  61و ًقتتتتتتا ألح تتتتتتام المتتتتتتاد   حتتتتتتددت أح تتتتتتام  قتتتتتتادم ال تتتتتتر  تتتتتت  المطالبتتتتتتة بالمبتتتتتتال  الم تتتتتتت قة 
لمضتتتتتتى خمتتتتتتس ستتتتتتنمات، وانقطتتتتتتا  هتتتتتت ا التقتتتتتتادم  تتتتتت  حالتتتتتتة المطالبتتتتتتة بتتتتتت دا  القتتتتتتانمي المعتتتتتترو  

استتتتتتترداد المبتتتتتتال  الم صتتتتتتلة وستتتتتتقمط ال تتتتتتر  تتتتتت   ،المبتتتتتتال  ب تتتتتتتاب طمصتتتتتتى دليتتتتتت  بعلتتتتتتم المصتتتتتتم 
  . ادايهاسن  ط  يمم  بمض بدوي وت  حر 

 ( 14مادة ) 

وطمدتتتتتتدها واألح تتتتتتام التتتتتتت  حتتتتتتددت ليمتتتتتتة الرستتتتتتمم الماليتتتتتتة التتتتتتت  يتتتتتتد عها دضتتتتتتم النقابتتتتتتة للصتتتتتتندو  
 .  تر   دلي     حالة الت خر أو ددم ال داد    األوقات الم دد 

 ( 62مادة ) 

 المخال ة.دلى دضم النقابة    حالة  الت   ق  ةالت دي يو  ا العقمبات 

 ( 67مادة ) 

 الت دي ية.بينا الت  ي  الخاص بالهيئات 

 ( 16مادة ) 

  واإلدانات.أو  ا طما د صندو  المعاشات 
  ( 11)مادة 

دلتتتتى  لبتتتتة أو  لتتتت   بنتتتتا ً  ،بينتتتتا أي طجلتتتتس النقابتتتتة هتتتتم المنتتتتمط بتتتت   قتتتتدير أ عتتتتاب دضتتتتم النقابتتتتة
دلتتتتى حتتتتدف ختتتتالف و  او ا ا  تتتتاي هنتتتتا  ا  تتتتا   تتتتتابى  تابتتتتة العميتتتت   تتتت  حتتتتا  اال  تتتتا  دلتتتتى  لتتتت 

،  متتتتتتا حتتتتتتددت انتتتتتت  ال  جتتتتتتم    تتتتتت  االطتتتتتتر للقضتتتتتتا  ق تتتتتت  دتتتتتتر   قتتتتتتدير األ عتتتتتتاب ل تتتتتت   هندستتتتتت 
 .هضا الن ا  دلى النقابة

 ( 91مادة ) 

 اآل ية:   ال االت  ةالعقمب  ليظ 
نقابتتتتتة، طخال تتتتتة انت تتتتتا  لقتتتتت  طهنتتتتتدن، طباشتتتتتر  دمتتتتت  طتتتتت  األدمتتتتتا  الهندستتتتتية طمتتتتت  لتتتتتيس طقيتتتتتًدا بال

أح تتتتتتتام القتتتتتتترا ات التتتتتتتت   صتتتتتتتد ها و اتتتتتتتر المتتتتتتتما د الماييتتتتتتتة والتتتتتتترى، ليتتتتتتتام  ب العمتتتتتتت  أو طتتتتتتت   م لتتتتتتت  
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باستتتتتخدام أحتتتتد طتتتت  غيتتتتر األدضتتتتا  المقيتتتتدي  بالنقابتتتتة لمباشتتتتر  أدمتتتتا  هندستتتتية  بًقتتتتا ألح تتتتام هتتتت ا 
 القانمي.

 

 ( 99مادة) 

، لرتتتت  طتتتت  طتتتتى التتتتما د بهتتتتاحتتتتتى  رتتتتمي  اددتتتتة و تناستتتت  طتتتت  ت تتتتاطة ال عتتتت  اإلترا العقمبتتتتة غلظتتتتا
أو َقِ تتتت  أو استتتتتتعم  دقتتتتًدا، ولتتتتتم   تتتتج  بالنقابتتتتتة أو استتتتتعم   ستتتتتًما  وقتتتت  او ق تتتتت  او استتتتتعم  دقتتتتتًدا

( طتتتت  61( و 64أو صتتتتم   أو  قراتتتتًرا ولتتتتم يتتتتلد دنتتتت  المبتتتتال  المقتتتتر   التتتتما د   تتتت  نتتتتم المتتتتاد ي :  
 قا .ه ا القانمي، واطتن  د  ال داد خال    عي  يمًطا ط   ا اخ االست 

ا
ً
 القانون: مواد اإلصدار مبشروع على اللجنة أدخلتها التي التعديالت -ثالث

 :المادة االولى 

وا تتتتتا ة تملتتتتتتة قطتتتتت  قتتتتتتانمي نقابتتتتتة المهندستتتتتتي   ،صتتتتتد  المتتتتتتاد    تتتتتت“نصتتتتتمص “ تتتتتم ا تتتتتا ة  لمتتتتتتة 
 .ق    نها ة الماد  و ل  لضبط الصياغة6116( ل نة 11الصاد  بالقانمي  قم  

 المادة الثانية: 
 لمتتتتتتة ققتتتتتترا ق و لتتتتتت  لضتتتتتتبط  طتتتتتت “ب  تتتتتتا ة حتتتتتترف ق ب ق  لمتتتتتتة قهتتتتتت اق وحتتتتتت ف حتتتتتترف ا  ق تتتتتتم ا

 الصي ة.
 :المادة الثالثة 

 بقتتتتا لمتتتتا تتتتتا   تتتت    تتتتم استتتتت دا  تملتتتتة قو اتتتتر المتتتتما د الماييتتتتة والتتتترىق بجملتتتتة قو اتتتتر التتتترىق و لتتتت 
 اإلصدا .الماد  ال ال ة ط  طماد 

 
ً
 :لقانونا مشروع على اللجنة أدخلتها التي التعديالت :ارابع
 ( 0مادة:) 

و لتتتتتت  حتتتتتتتى يتما تتتتتتر طتتتتتتت   ،(6 تتتتتتم ا تتتتتتا ة تملتتتتتتةق وحمتتتتتتايتهم وال  تتتتتتا  دلتتتتتتى حقتتتتتتمقهم،ق بتتتتتتال قر   
 متتتتا  تتتتم  ،  تتتتر  دلتتتتى النقابتتتتات حما تتتتة أصتتتت ابها وال  تتتتا  دلتتتتى حقتتتتمقهم التتتت مالتتتتنم الدستتتتتم م 

ا تتتتتتتا ة قو تتتتتتت ا ال  تتتتتتتا ق لضتتتتتتتبط الصتتتتتتتياغة بتتتتتتتن س  ات ال قتتتتتتتر ،  متتتتتتتا  تتتتتتتم حتتتتتتت ف قو  تتتتتتتدد قمادتتتتتتتد 
و لتتتت  حتتتتتى ال   تتتتمي  ،طما ستتتتة المهنتتتتة  بًقتتتتا لالي تتتتة الخاصتتتتة بتتتت ل ق  تتتت  نها تتتتة ال قتتتتر  واختبتتتتا ات

 التخرج. حدي  هنا  د   دلى 
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و لتتتت  الي نتتتتم المتتتتاد  ادتتتتم واشتتتتم   ،بالقتتتتانمي القتتتتايم( 0طتتتت  طتتتتاد   ( 4 ال نتتتتد  تتتتم الرتتتتتم  لتتتتنم 
 وال  قلم ط  دو  النقابة.

  (:1)مادة 

يتختتتتتترج “بجملتتتتتتة الهندستتتتتتة او طتتتتتتا  عادلهتتتتتتاق  نلم ام  متتتتتتنح شتتتتتتهادات ب تتتتتتا  التتتتتتت“ تتتتتتم استتتتتتت دا  تملتتتتتتة 
 تتتتتتم استتتتتتت دا   متتتتتتا  ضتتتتتتبط صتتتتتتياغة و  ديتتتتتتد المعنتتتتتتى الم تتتتتتتهدفلو لتتتتتت  ،  يهتتتتتتا حملتتتتتتة المتتتتتتلهالتق

( الي  لمتتتتتة تناييتتتتتة   تتتتتم   تتتتت  االح تتتتتام الصتتتتتاد   4 لمتتتتتة قبجنا تتتتتةق ب لمتتتتتة قتناييتتتتتةق  تتتتت  ال قتتتتتر   
 ظ ال ع   ا  .بينما  لمة تنا ة   م  ل  ،   الجنا ات والجنح والمخال ات

ي هنتتتتتتتا  شتتتتتتتباب طتتتتتتت  و لتتتتتتت  أل ،(1 تتتتتتتم ا تتتتتتتا ة تملتتتتتتتة قأو الخدطتتتتتتتة العاطتتتتتتتةق  تتتتتتت  نها تتتتتتتة ال نتتتتتتتد  و 
 الجن ي  ال يلدوي الخدطة الع  راة والدوي الخدطة العاطة.

  (:4)مادة 

 تتتتتم  خلتتتتتيل الييمتتتتتة النقد تتتتتة الم تتتتتدد   تتتتت  نها تتتتتة ال قتتتتتر  األولتتتتتى طتتتتت   ستتتتتم قتتتتتد   قألتتتتتن تنيتتتتت ق التتتتتى 
 تتتتتتم حتتتتتت ف  متتتتتتا ، و لتتتتتت   ي تتتتتتيرا دلتتتتتتى المهندستتتتتتي  حتتتتتتدي ى التختتتتتترج ،نيتتتتتت ق ستتتتتتم قتتتتتتد م قخم تتتتتتماية ت

و لتتتتتت  الي  راقتتتتتتة ال تتتتتتداد  ،ق  تتتتتت  نها تتتتتتة ال قتتتتتتر  األولتتتتتتىاإللرترونتتتتتت تملتتتتتتة قاو دتتتتتت   راتتتتتتر التتتتتتد   
 .  ددها الالي ة الداخلية للنقابة

طتتتتتتت  قرا هتتتتتتتا التتتتتتتى الطالتتتتتتت  أو  رستتتتتتت  اليتتتتتتت  ب تتتتتتتتاب طمصتتتتتتتى دليتتتتتتت  بعلتتتتتتتم  ق : تتتتتتتم استتتتتتتت داف  قتتتتتتتر و 
بعتتتتتد تملتتتتتة ق تتتتت   ،ق ب حتتتتتدم وستتتتتاي  األخطتتتتتا  ال دي تتتتتة التتتتتت    تتتتتددها طجلتتتتتس النقابتتتتتةالمصتتتتتم  أو 

 و ل  لضماي وصم  قرا  اللجنة للطال . ،   نها ة ال قر  ال انية ،ه م ال الة   لم صم  ق

 ( 1مادة:) 

و لتتتتتتت  لضتتتتتتتبط  ، تتتتتتتم استتتتتتتت دا   لمتتتتتتتة ق صتتتتتتتا احق ب لمتتتتتتتة ق صتتتتتتترا اتق  تتتتتتت  صتتتتتتتد  ال قتتتتتتتر  ال انيتتتتتتتة
 الصياغة.

 تتتتتم   تتتتت  الرستتتتتم  تتتتتم حتتتتت ف  لمتتتتتة ق لتتتتت ق لضتتتتتبط الصتتتتتياغة الل تتتتتمم،  متتتتتا ( 6بنتتتتتد    أ(ال قتتتتتر    تتتتتى
التتتتتى  ستتتتتم طقتتتتتدا م قخم تتتتتمي ألتتتتتن  ،ف تنيتتتتت  طصتتتتترمقد تتتتتر  اآلطتتتتت  ق األتن تتتتت بالن تتتتتبة للمهنتتتتتدن 

 ،و لتتتتتت  نظتتتتتتًرا ألي ط اولتتتتتتى المهنتتتتتتة طتتتتتت  األتانتتتتتت  يتقا تتتتتتمي ن تتتتتت   بتتتتتتح داليتتتتتتة ،تنيتتتتتت  طصتتتتتترمق
 ولتع ا  قد ات النقابة المالية.

(  تتتتتم   تتتتت   ستتتتتمم ط اولتتتتتة المهنتتتتتة طتتتتت  قستتتتتتة االف تنيتتتتت  طصتتتتترمق التتتتتى ق ال تتتتتمي ألتتتتتن 0نتتتتتد   تتتتت  ال 
 .(6و ل  لن س  ات ال    ط  ال ند   ،تني  طصرمق

، و تتتتم   تتتت  الرستتتتم طتتتت  ةالل ماتتتت(  تتتتم حتتتت ف  لمتتتتة ق لتتتت ق لضتتتتبط الصتتتتياغة 6 تتتتى ال قتتتتر   ب( بنتتتتد  
 تتتتت    تتتتت  لتتتتتن س  ات الو لتتتتت   ،التتتتتى ق ال مايتتتتتة ألتتتتتن تنيتتتتت  طصتتتتترمق ،قطايتتتتتتا ألتتتتتن تنيتتتتت  طصتتتتترمق
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 تتتتم   تتتت   ستتتتم ط اولتتتتة المهنتتتتة طتتتت  قطايتتتت  وستتتتتمي ألتتتتن تنيتتتتة طصتتتترمق التتتتى قطايتتتتتا  ،  متتتتا(6ال نتتتتد  
و لتتتتتتت  لضتتتتتتتماي دتتتتتتتدم طعا  تتتتتتتة  ،وا تتتتتتتي ا تملتتتتتتتة قاو العملتتتتتتتة المصتتتتتتتراةق ،طصتتتتتتترمق  ألتتتتتتتن تنيتتتتتتت

 قانمي ال ن  المر  ى.
 قتتتتر  ط تتتتتقلة بتتتت ا ها  تتتتم و تتتت  تملتتتتة قو لتتتت   بًقتتتتا ل و تتتتا  التتتتت    تتتتددها النظتتتتام التتتتداخلى ق  تتتت  و 

    القانمي القايم.تا ت  ما 
 ( 77مادة:) 

حتتتتتتى ال   تتتتتمي بتتتتت  شتتتتت هة و لتتتتت   ، تتتتتم استتتتتت داف تملتتتتتة قبمتتتتتا يت تتتتتر طتتتتت  الالي تتتتتة الداخليتتتتتة للنقابتتتتتةق
 .ددم دستم اة

 ،خم تتتتمي تنيًهتتتتاق بجملتتتتة ق تتتتعن االشتتتتترا  ال تتتتنممق طقتتتتدا م ا تتتتا   تتتتم استتتتت دا  تملتتتتة قاشتتتتترا  و 
 .ط الى في  حتى ال   مي الم ل و ل  

 ( 71مادة:) 
  ودلتتتتتتى طجلتتتتتتس النقابتتتتتتة ددتتتتتتم  الجمويتتتتتتة العممطيتتتتتتة التتمتتتتتتا  غيتتتتتتر دتتتتتتادى بنتتتتتتاً   تتتتتتم ا تتتتتتا ة  قتتتتتتر  ق

ق بعتتتتتتد تملتتتتتتتة ق لمتتتتتتا  أى المجلتتتتتتتس  تتتتتتترو   وطمقتتتتتتت  طتتتتتت  خم تتتتتتتماية دضتتتتتتتم ،دلتتتتتتى  لتتتتتتت  ط تتتتتت  
 و ل  لضبط الصياغة. ،ل ل ق

 ( 76مادة:) 
ي العلتتتتتتم احيتتتتتت   ،  لضتتتتتتبط الصتتتتتتياغةو لتتتتتت ، تتتتتتم استتتتتتت دا   لمتتتتتتة قدلمهتتتتتتم بهتتتتتتاق ب لمتتتتتتة قدلمتتتتتت  بهتتتتتتاق

  عمد دلى الددم .
 ( 71مادة:) 

حتتتتتتى  تما تتتتتر طتتتتت  الالي تتتتتة و لتتتتت   ، تتتتتم ا تتتتتا ة  لمتتتتتة قدتتتتتددق بعتتتتتد تملتتتتتة قحضتتتتتر االتتمتتتتتا   بتتتتت ق
 .التن ي  ة للنقابة

 ( 00مادة:) 
 .و ل  لضبط الصياغة ، م ا ا ة تملة قط  بي ق بعد تملة قال ي  ينتخ ميق

  (:17)مادة 
وا تتتتي ا  ، متتتتا  تتتتم حتتتت ف  لمتتتتة ق متتتتاق ،و لمتتتتة قلمعاونتتتتت ق ،بعتتتتد  لمتتتتة قين تتتت ق  تتتتم ا تتتتا ة  ماصتتتت 

 حرف قوق لرلمة قل ق    ال قر  األولى و ل  لضبط الصياغة.
 تتتت  بدا تتتتة ال قتتتتر    تتتتم استتتتت دا   لمتتتتة قنتتتتدبق بجملتتتتة قاالستتتتت اد  طتتتت  نظتتتتام الت تتتتر  باالستتتتتعانة بت تتتتر قو 

 .أ  رو ل  لتم يح المعنى  ،ال انية
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  (:41)مادة 

 التتتتتتى ق تنيتتتتتت ألتتتتتتنو عتتتتتتدي  ط لتتتتتت  قخم تتتتتت  ود تتتتتتروي  ، تتتتتتم ا تتتتتتا ة حتتتتتترف قوق ق تتتتتت   لمتتتتتتة قحيتتتتتت  ق
 و ل  لضبط الصياغة والتص يح الل مى. ،ق    ال قر  ال انية تني ألنقخمس ود روي 

 ( 46مادة:) 
  م است دا  تملة قا ناي    األلنق بجملة قا ني     األلنق وه ا  ص يح ل مى.

 ( 67مادة:) 
 تتتترا  ينتتتتت  دتتتت   أى حتتتتتى يتتتتتم   تتتتادى حتتتتدوفو لتتتت   ،ال قر   أ( لتتتتنم القتتتتانمي القتتتتايمالرتتتتتم  بتتتت  تتتتم

و لتتتت   ، متتتتا  تتتتم الرتتتتتم  بتتتتال قر   ب( لتتتتنم القتتتتانمي القتتتتايم ا ًضتتتتا، دتتتتدم انعقتتتتاد الجمويتتتتة العممطيتتتتة
 ط  غير أدضايها. ي   مي أ رييس النقابةل جم   ال  نأل

ا
ً
  :رأى اللجنة املشرتكة :خامس

جنــــــة الم شــــــتركة مشــــــروع القــــــانون، وبعــــــد المناقشــــــات الم ست يضــــــة بعــــــد أن استعرضــــــت الل
القـــــانون علــــى أن مشـــــروع اللجنـــــة تؤكــــد  منـــــدوبي الحكومــــة، والســـــادة أعضــــاء اللجنـــــة فـــــإذ للســــادة

ـــذالمعـــروض جـــاء م   ـــام الدســـتور ال ـــات يتماشـــي ا مـــع أحك ـــانون تن ـــيم إنشـــاء النقاب ـــرل للق  ،وإدارتهـــا ،ت
 ،أخــــر  مــــن األحكــــاموطريقــــة قيــــد أعضــــائها إلــــى  ،يــــد مواردهــــاوكــــذلك تحد ،والحفــــاى علــــى اســــتقاللها

ـــد عـــدم وجـــود أي  ـــا يؤك ـــذا م ـــواد الم  وه ـــي الم ـــد النقابـــة شـــبهة عـــدم دســـتورية ف ـــث تحدي ـــن حي ـــة م قدم
ا لما لمواردها   ألحكام القانون. اوطبق   ،المصلحة العامة للنقابة تقتضيهوفق 

وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه  ض،المعرو اللجنة المشتركة إذ تواف  على مشروع القانون 
 المعدلة.رفقة بالصيغة الم  

 املشرتكة رئيس اللجنة 

    اللواء/ مصطفى كامل
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 مشروع 

 قانون نقابة المهندسين

4791( لسنة 66الصادر بالقانون رقم )  

 
 مربرات التعديل رأى اللجنة مشروع القانون الـمقــدم من احلكومـة القانون القائم

 
 4791لسنة  66نون رقم قا

 بشأن نقابة الـمهندسني
 

 
 رئيس جملس الوزراء قرار

 9147رقم )  ( لسنة  مبشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون نقابة 

 الـمهندسني
 4791( لسنة 66الصادر بالقانون رقم )

 رئيس جملس الوزراء
 بعد اال ال  دلى الدستم ؛

 ودلى قانمي العقمبات؛
  ات الجنايية؛ودلى قانمي اإلترا

ب تتت ي  6110ل تتتنة  61ودلتتتى القتتتانمي  قتتتم 
 طجلس الدولة؛

ودلتتتتتتى قتتتتتتانمي  نظتتتتتتيم الجاطعتتتتتتات الصتتتتتتتاد  
 ؛6110ل نة  61بالقانمي  قم 

ب تتت ي  6115ل تتتنة  45ودلتتتى القتتتانمي  قتتتم 
 المما نة العاطة للدولة؛

ودلتتتتتتتى قتتتتتتتانمي نقابتتتتتتتة المهندستتتتتتتي  الصتتتتتتتاد  

 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 
نقابة الـمهندسني الصادر بالقانون رقم 

 4791لسنة  66
 

 
 ب م ال ع ،

  ييس الجمهم اة،
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 ؛6116( ل نة 11بالقانمي  قم  
بءصدا   6112ل نة  601قم ودلى قانمي   

 قانمي الخدطة الع  راة والم نية؛
ودلتتتى قتتتانمي  نظتتتيم استتتتخدام وستتتاي  التتتتد   

( 61غيتتتتتر النقتتتتتدم الصتتتتتاد  بالقتتتتتانمي  قتتتتتم  
 ؛0261ل نة 

 وبعد طما قة طجلس الم  ا ؛
 
 
 

 قــــــــرر 
قدم إىل 

ُ
مشروع القانون اآلتي نصه، ي

 جملس النواب

 الـمادة األولــى:
،  1،  6،  5،  0  تتت د  بتتالمماد أ قتتام :   

66  ،65  ،64 ،61  ،61  ،00  ،56  ،
51  ،51  ،65  ،64  ،61  ،61  ،61  ،
46  ،12  ،16  ،11  ،11  ،11  ،11  )

 لمماد اآل   نصها:ا

 قــــــــرر
قدم إىل 

ُ
مشروع القانون اآلتي نصه، ي

 جملس النواب

 املادة األوىل:
، 1، 6، 5، 0 :   ت د  بنصمص المماد ا قام

66 ،65 ،64 ،61 ،61 ،00 ،56 ،51 ،
51 ،65 ،64 ،61 ،61 ،61 ،46 ،12 ،
ط  قانمي نقابة  (11، 11، 11، 11، 16

ل نة  11 قم  المهندسي  الصاد  بالقانمي 
6116: 

 لضبط الصياغة

 (9مـــادة )
 تعمل النقابة على تحقي  األهداف التالية:

اال  قتتتتتتتتتتتتا  بالم تتتتتتتتتتتتتمى العلمتتتتتتتتتتتت  والمهنتتتتتتتتتتتت   –6
للمهندسي ، والم ا ظة دلتى  راطتة المهنتة، 
وو تتتتت  و ط يتتتتتر األستتتتتس الر يلتتتتتة بتنظتتتتتيم 

 (9مــــادة )
 تعمل النقابة على تحقي  األهداف التالية:

اال  قتتتتتتتتتتتتا  بالم تتتتتتتتتتتتتمى العلمتتتتتتتتتتتت  والمهنتتتتتتتتتتتت   –6
للمهندستي ، والم ا ظتة دلتى  راطتة المهنتة، 

بتنظتتتتتتيم  وو تتتتتت  و ط يتتتتتتر األستتتتتتس الر يلتتتتتتة

 (9مــــادة )
 تعمل النقابة على تحقي  األهداف التالية:

اال  قتتتتتتتتتتتتا  بالم تتتتتتتتتتتتتمى العلمتتتتتتتتتتتت  والمهنتتتتتتتتتتتت   –6
ـــــــى  للمهندستتتتتتتي  وحمـــــــايتهم والحفـــــــاى عل

دلتى  راطتة المهنتة،  وكـذا الحفـاى، حقوقهم

حتى  تما ر ط  النم الدستم م ال م   ر  
دلى النقابات حما ة أص ابها وال  ا  دلى 

 حقمقهم.
 

 لضبط الصياغة
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طما ستتتتتتتتة المهنتتتتتتتتة، وأدا  أدضتتتتتتتتا  النقابتتتتتتتتة 

 البة  ن ي ها.لماتبا هم    خدطة البالد وطر 
 
 ع ئتة قتتمى أدضتتا  النقابتة، و نظتتيم تهتتمدهم  –0

 تتتتتتت  خدطتتتتتتتة المجتمتتتتتتت  لت قيتتتتتتتر األهتتتتتتتداف 
القمطيتتتتتتتتتتة وأهتتتتتتتتتتداف التنميتتتتتتتتتتة االقتصتتتتتتتتتتاد ة 
وطماتهة ط  الت التط ير، واقتراح ال لم  
المناستتتتتتبة لهتتتتتتا، واالشتتتتتتترا  اإل جتتتتتتاب   تتتتتت  

 العم  الم ن .
 
 نميتتتتتة  وح اإلختتتتتا  والتعتتتتتاوي بتتتتتي  أدضتتتتتا   –5

بة، والعم  دلى   ت  ط تتمى األدضتا  النقا
طتتتتتتتتتت  النتتتتتتتتتتتماح  الهندستتتتتتتتتتتية واالتتما يتتتتتتتتتتتة 
والماد تتتتتة، و تتتتت طي  حيتتتتتا هم و دا تتتتتة أستتتتترهم 

 اتتما ًيا واقتصادً ا وص ًيا و قافًيا.
 
اإلستتتتتتتتتتتهام  تتتتتتتتتتت  د استتتتتتتتتتتة خطتتتتتتتتتتتط التنميتتتتتتتتتتتة  -6

االقتصتتتتتتتتتتتاد ة، والم تتتتتتتتتتترودات الصتتتتتتتتتتتنا ية 
 والهندسية.

 
يم الم اهمة     خطيط بتراط  وطنتاه  التعلت -4

والتتتتد ا  الهندستتت  وال نتتت  و طتتتمار نظاطتتت  
وطناهجتتت ، ب يتتت    تتتاير حاتتتتات المجتمتتت  

 و خدم طصال   و    بمتطلبا  .
 

طما ستتتتتتتتة المهنتتتتتتتتة، وأدا  أدضتتتتتتتتا  النقابتتتتتتتتة 
لماتبا هم  ت  خدطتة التبالد وطرالبتة  ن يت ها، 
و  تتتتتدد قمادتتتتتد واختبتتتتتا ات طما ستتتتتة المهنتتتتتة 

  بًقا لالي ة الخاصة ب ل .
 ع ئتة قتتمى أدضتتا  النقابتة، و نظتتيم تهتتمدهم  –0

   خدطة المجتم  لت قير األهداف القمطية 
ماتهتتتتتتتتتة وأهتتتتتتتتتداف التنميتتتتتتتتتة االقتصتتتتتتتتتاد ة وط

ط  الت التط ير، واقتراح ال لتم  المناستبة 
لهتتتتتتتتا، واالشتتتتتتتتترا  اإل جتتتتتتتتاب   تتتتتتتت  العمتتتتتتتت  

 الم ن .
 نميتتتتتة  وح اإلختتتتتا  والتعتتتتتاوي بتتتتتي  أدضتتتتتا   –5

النقابة، والعم  دلتى   ت  ط تتمى األدضتا  
طتتتتتتتتتتت  النتتتتتتتتتتتماح  الهندستتتتتتتتتتتية واالتتما يتتتتتتتتتتتة 
والماد تتتتتة، و تتتتت طي  حيتتتتتا هم و دا تتتتتة أستتتتترهم 

  ًيا و قافًيا.اتتما ًيا واقتصادً ا وص
 
اإلستتتتتتتتتتتهام  تتتتتتتتتتت  د استتتتتتتتتتتة خطتتتتتتتتتتتط التنميتتتتتتتتتتتة  -6

االقتصتتتتتتتتتتتاد ة، والم تتتتتتتتتتترودات الصتتتتتتتتتتتنا ية 
 .والهندسية

 
 خطتيط بتراط  وطنتاه  ب يت    ت الم اهمة  -4

المجتمتتت  و ختتتدم طصتتتال  ،    تتتاير حاتتتتات
 و    بمتطلبا  .

 
 

وو تتتتتت  و ط يتتتتتتر األستتتتتتس الر يلتتتتتتة بتنظتتتتتتيم 
طما ستتتتتتتتة المهنتتتتتتتتة، وأدا  أدضتتتتتتتتا  النقابتتتتتتتتة 

 .لماتبا هم    خدطة البالد وطرالبة  ن ي ها
 
 .ىكما ه –0
 
 
 
 
 
 .ىكما ه –5
 
 
 
 
 
 .ىكما ه –6
 
 
 
التعليم الم اهمة     خطيط براط  وطناه   -4

والتد ا  الهندس  وال ن  و طمار نظاط  
، ب ي    اير حاتات المجتم  و خدم وطناهج 

 طصال   و    بمتطلبا  .
 

 
 

 حتى ال   مي هنا  د   دلى حدي  التخرج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الي نم الماد     القانمي القايم ادم واشم  -5

 وال  قلم ط  دو  النقابة
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العم  دلى  نميتة ون تر الب تمف والد استات  -1

 تتتتت  طختلتتتتتن المجتتتتتاالت الهندستتتتتية، و بتتتتتط 
الب تتمف العلميتتة والهندستتية بمماقتت  اإلنتتتاج، 
و لتتتتتت  بد استتتتتتة أستتتتتتالي  اإلنتتتتتتتاج ووستتتتتتاي  

 ين  و ااد  ، و خليل  رالي  .   
 
التعاوي طت  المنظمتات والجمويتات الهندستية  -1

الداخليتتتتة والخا تيتتتتتة، ودلتتتتتى األختتتتتم  تتتتت  
البالد العربيتة واأل راييتة واآلستيماة، و م يتر 
الروابط بينها، و باد  المعلمطات والخ رات، 
وا تتتتتتتتتتم   لتتتتتتتتتت  االشتتتتتتتتتتترا   تتتتتتتتتت  د استتتتتتتتتتتة 
المم تتتتتتتمدات والم تتتتتتترودات  ات الطتتتتتتتاب  

تر ، و تت ل  االشتتترا   تت  المتتتل مرات الم تت
الدوليتتتتة التتتتت   تتتتر بط بهتتتت م األهتتتتداف والتتتتت  
  عقد بالخا ج، والعم  دلى دقدها بالبالد.

 
 
 ي تتتتير اإلستتتت اي للمهندستتتتي  وبنتتتتا  وحتتتتدات  -1

ستتتتتت نية بالقتتتتتتاهر  والم ا ظتتتتتتات طتتتتتت  طالهتتتتتتا 
الختتتاص، و لتتت   بًقتتتا ل و تتتا  وال تتتتروط 

 الت    ددها النظام الداخل  للنقابة.
 
العمتت  دلتتى ن تتر التتمد  الهندستت ، و نظتتيم  -1

اإلشتتراف دلتتى الم ا تت  الهندستتية والم ا تت  
 الهندسية االست ا اة.

العم  دلى  نميتة ون تر الب تمف والد استات  -1
  تتتتت  طختلتتتتتن المجتتتتتاالت الهندستتتتتية، و بتتتتتط
الب تتمف العلميتتة والهندستتية بمماقتت  اإلنتتتاج؛ 
و لتتتتتت  بد استتتتتتة أستتتتتتالي  اإلنتتتتتتتاج ووستتتتتتاي  

    ين  و ااد  ، و خليل  رالي  .
 
التعاوي طت  المنظمتات والجمويتات الهندستية  -1

الداخليتتتتتة والخا تيتتتتتة، ودلتتتتتى األختتتتتم  تتتتت  
التتبالد العربيتتة واأل راييتتة واآلستتيماة، و م يتتر 

مطتات والخ ترات، الروابط بينها، و باد  المعل
وا تتتتتتتتتتتم   لتتتتتتتتتتت  االشتتتتتتتتتتتترا   تتتتتتتتتتت  د استتتتتتتتتتتة 
المم تتتتتتتتمدات والم تتتتتتتترودات  ات الطتتتتتتتتاب  
الم تتتتر ، و تتت ل  االشتتتترا   تتت  المتتتل مرات 
الدوليتتتتة التتتتت   تتتتر بط بهتتتت م األهتتتتداف والتتتتت  
 عقتتد بالختتا ج، والعمتت  دلتتى دقتتدها بتتالبالد 

 و ل   ل  و ًقا لمقتضيات األط  القمط .
 
بنتتتتا  وحتتتتدات  ي تتتتير اإلستتتت اي للمهندستتتتي  و  -1

ستتتتتت نية بالقتتتتتتاهر  والم ا ظتتتتتتات طتتتتتت  طالهتتتتتتا 
الختتتتاص، و لتتتت   بًقتتتتا ل و تتتتا  وال تتتتروط 

 الت    ددها النظام الداخل  للنقابة.
 
العمتت  دلتتى ن تتر التتمد  الهندستت ، و نظتتيم  -1

اإلشتتراف دلتتى الم ا تت  الهندستتية والم ا تت  
 الهندسية االست ا اة.

 كما هي. -1
 
 
 
 
 
 .يكما ه -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .يكما ه -1
 
 
 
 
 كما هي. -1
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العمتتتتت  دلتتتتتى اال  قتتتتتا  بالم تتتتتتمى المهنتتتتت   -62
لعلمتتت  والعملتتت  للمهندستتتي  لت قيتتتر أدلتتتى وا

تتتتتمد  ألدا  المهندستتتتي  والمنتتتتت  الهندستتتت ، 
ليتما   ط  التطتم ات الترنملمتيتة ال دي تة، 
واتتتتتتم   قيتتتتتر  لتتتتت  األهتتتتتداف و ًقتتتتتا للقتتتتتانمي 
والنظتتتام التتتداخل  للنقابتتتة طتتت  ختتتال  طرا تتت  
للد اسات الهندسية ب نمادها والتنميتة المهنيتة 

 الم تداطة.
 

 .يكما ه -62
 

 712بموجب القانون رقم )استبدل نص المادة 
 (7991لسنة 

 (3مـــادة )
   ترط فيم    مي دضمًا بالنقابة طا     : 

ب الم امن    ال د تة أ. أي   مي حاصاًل دلى
الهندسة ط  احدى الجاطعات المصراة أو دلى 
د تة دلمية  عت رها المجلس األدلى للجاطعات 

 طعادلة لد تة الب الم امن    الهندسة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (3مــــادة )
   ترط فيم    مي دضًما بالنقابة طا     :

 تتتتتت   ي   تتتتتتمي حاصتتتتتتاًل دلتتتتتتى ب تتتتتتالم امنأ –6
الهندستتة طتت  احتتدى الجاطعتتات المصتتراة 
أو دلتتتى د تتتتة دلميتتتتة  عت رهتتتا المجلتتتتس 
األدلتتتتتتتتتتى للجاطعتتتتتتتتتتات طعادلتتتتتتتتتتة لد تتتتتتتتتتتة 

واجتتت  دلتتتى الب تتتالم امن  تتت  الهندستتتة، 
الجاطعتتات والرليتتات والمعاهتتد العليتتا التتت  
يتختتتتترج  يهتتتتتا حملتتتتتة المتتتتتلهالت اخطتتتتتا  

بطاقتتتة  النقابتتتة ب ستتتما  الختتتراجي  ح تتت 
التتترقم القتتتمط  ود تتتتات  ختتترتهم وط تتتا  

دلتى األ  تتر ستتتي  يمًطتا اقتاطتهم ختال  
 ط   ا اخ ادالي نتيجة االطت اي.

 

 
 

 (3مــــادة )
   ترط فيم    مي دضًما بالنقابة طا     :

 تتتتتت   أي   تتتتتتمي حاصتتتتتتاًل دلتتتتتتى ب تتتتتتالم امن –6
طعتتات المصتتراة أو الهندستتة طتت  احتتدى الجا

دلتتى د تتتة دلميتتة  عت رهتتا المجلتتس األدلتتى 
للجاطعتتتات طعادلتتتة لد تتتتة الب تتتالم امن  تتت  

واجتتت  دلتتتى الجاطعتتتات والرليتتتات  الهندستتتة،
ــــــي تمــــــنح شــــــهادات  والمعاهتتتتتتد العليتتتتتتا الت

اخطتا  بكالوريو  الهندسة أو ما يعادلهـا 
النقابة ب سما  الخراجي  ح   بطاقتة الترقم 

م وط تتتا  اقتتتاطتهم القتتتمط  ود تتتتات  ختتترته
دلتتى األ  تتر طتت   تتا اخ ستتتي  يمًطتتا ختتال  

 ادالي نتيجة االطت اي.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بط صياغة و  ديد المعنى الم تهدف
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. أي   مي طتمتعًا بجن ية تمهم اة طصر ب

العربية واجم  لمجلس النقابة أي  ق   
دضماة النقابة  دا ا الدو  ال ي   تم ر 
 يهم شروط العضماة ب رط المعاطلة 

 بالم  .
 ج. أي   مي طتمتعًا باألهلية المدنية الراطلة.

 ح   ال معة. –د. أي   مي ط ممد ال ير  
  بعقمبة تنايية أو ه. أال   مي قد ح م دلي

بعقمبة طقيد  لل راة    ترامة طخلة 
بال رف أو األطانة طا لم     قد  د الي  

 ادتبا م    ال الي .
و. أال   مي قد صد ت  دم أح ام   دي ية د  
أ عا  طخلة بال رف أو األطانة طا  مض  
دلى صدو  ال  م النهاي  أ بعة أدمام 

 دلى األق .
لرليات والمعاهد واج  دلى الجاطعات وا

العليا الت  يتخرج طنها حملة الملهالت 
المنصمص دليها    ال قر  قأق اخطا  النقابة 
ب سما  الخراجي  ود تات  خرتهم وط ا  

ستي  يمطًا دلى األ  ر ط   ا اخ  اقاطتهم خال 
 ادالي نتيجة االطت اي.

أي   تتتتمي طتمتًعتتتتا بجن تتتتية تمهم اتتتتة طصتتتتر  -0
العربيتتة، واجتتم  لمجلتتس النقابتتة أي  ق تت  
 تتت  دضتتتماة النقابتتتة  دا تتتا التتتدو  التتت ي  
 تتتتتتتما ر  تتتتتتيهم شتتتتتتروط العضتتتتتتماة ب تتتتتترط 

 بالم  .المعاطلة 
 أي   مي طتمتًعا باألهلية المدنية الراطلة. -5
 ح   ال معة. –أي   مي ط ممد ال ير   -6
أو  جنائيـــةأال   تتتمي قتتتد ح تتتم دليتتت  بعقمبتتتة  -4

بعقمبتتتة طقيتتتد  لل راتتتة  تتت  ترامتتتة طخلتتتة 
بال رف أو األطانة طا لم     قتد  د اليت  

 ادتبا م    ال التي .
 دي يتة دت  أال   مي قد صتد   تدم أح تام   -1

أ عتتتا  طخلتتتة بال تتترف أو األطانتتتة طتتتا لتتتم 
 مل دلى صتدو  ال  تم النهتاي  أ بعتة 

 أدمام دلى األق .
 
 
 
 
 
 
أي  قتتتتتتتتدم طتتتتتتتتا   يتتتتتتتتد طمق تتتتتتتت  طتتتتتتتت  الخدطتتتتتتتتة  -1

 الع  راة.

 كما هي. –0
 
 
 
 
 كما هي. –5
 كما هي. –6
أو  جنايـــةأال   تتتمي قتتتد ح تتتم دليتتت  بعقمبتتتة  -4

بعقمبتتتتتة طقيتتتتتد  لل راتتتتتة  تتتتت  ترامتتتتتة طخلتتتتتة 
بال تتترف أو األطانتتتة طتتتا لتتتم   تتت  قتتتد  د اليتتت  

 .ادتبا م    ال التي 
 كما هي. -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أي  قدم طا   يد طمق   ط  الخدطتة الع ت راة -1

 .أو الخدمة العامة
 

 
 
 
 
الي  لمة تنا ة   م  ل ظ ال ع   ا  ،  -5

بينما  لمة تنايية   م  تمي  االح ام الصاد   
 .   الجنا ات والجنح والمخال ات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي بعتتتل ال تتتباب واالنتتتاف يتتتلدوي الخدطتتتة ال-7
 العاطة وليس الخدطة الع  راة.
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 (1الـمـــادة )

     لجاي القيد برياسة أحد و يل  النقابة  
ودضما  ط  طجلس النقابة  ختا هما المجلس 
وطم لي  لر  شوبة، واقدم  ل  القيد الى 
ال وبة المختصة بالنقابة لد اسة و قد م 

ا للنظام الداخل ، وُ عر   مصيا ها ب  ن   بقً 
ه م التمصيات دلى لجاي القيد، ودلى الطال  

 سًما قد م د ر  تنيهات أي يلدم ط  الطل  
 وال ُيرد ه ا الرسم ب م حا  ط  األحما .

و قتتتتر  لجنتتتتة القيتتتتد قيتتتتد االستتتتم  تتتت  الجتتتتدو  
الختتتاص، بعتتتد الت قتتتر طتتت   تتتما ر شتتتروط الق تتتم  

التتتت    تتت  الطالتتت ،  بًقتتتا ل و تتتا  واإلتتتترا ات
   ددها النظام الداخل .

واج  أي   مي قرا  اللجنة بر ل القيتد ط ت ًبا 
   ه م ال التة   تلم صتم   طت  قرا هتا التى الطالت  
أو ُ رستت  اليتت  ب تتتاب طمصتت  دليتت  بعلتتم المصتتم  

 خال  أس م  ط   ا اخ صدو  القرا .
 
 
 

و تتت  تميتتت  األحتتتما   جتتت  أي  صتتتد  قتتترا  
ا اخ استتتتتي ا  اللجنتتتتة ختتتتال   ال تتتتة أشتتتتهر طتتتت   تتتت

 األو ا  المطلمبة.

 (1مــــادة )
  تت   لجتتاي القيتتد برياستتة أحتتد و يلتت  النقابتتة 
ودضتتما  طتت  طجلتتس النقابتتة  ختا همتتا المجلتتس 
وطم لتتتتتي  لرتتتتت  شتتتتتوبة، واقتتتتتدم  لتتتتت  القيتتتتتد التتتتتى 
ال تتتتتتتتتوبة المختصتتتتتتتتتة بالنقابتتتتتتتتتة لد استتتتتتتتتة و قتتتتتتتتتد م 
 مصتتيا ها ب تت ن   بًقتتا للنظتتام التتداخل ، وُ عتتر  

دلتى لجتاي القيتد، ودلتى الطالت   هت م التمصتيات
 ستًما قتد م ألتن تنيت  ُ  تدد أي يلدم ط  الطل  

 نقًدا أو د   رار الد   اإللرترون .
و قتتتتر  لجنتتتتة القيتتتتد قيتتتتد االستتتتم  تتتت  الجتتتتدو  
الختتتاص، بعتتتد الت قتتتر طتتت   تتتما ر شتتتروط الق تتتم  
 تتت  الطالتتت ،  بًقتتتا ل و تتتا  واإلتتتترا ات التتتت  

   ددها النظام الداخل .
 تتتتمي قتتترا  اللجنتتتتة بتتتر ل القيتتتتد واجتتت  أي  

ط تت ًبا  تت  هتت م ال التتة   تتلم صتتم   ختتال  أستت م  
 ط   ا اخ صدو  القرا .

 
 

 
 

و   تمي  األحما   ج  أي  صد  قترا  اللجنتة 
طتت   تتا اخ استتتي ا  األو ا    ال تتة أشتتهرختتال  

 المطلمبة.

 (1مــــادة )
  تتتت   لجتتتتاي القيتتتتد برياستتتتة أحتتتتد و يلتتتت  النقابتتتتة 

النقابتتة  ختا همتتا المجلتتس ودضتتما  طتت  طجلتتس 
وطم لتتتتتي  لرتتتتت  شتتتتتوبة، واقتتتتتدم  لتتتتت  القيتتتتتد التتتتتى 
ال تتتتتتتتتوبة المختصتتتتتتتتتة بالنقابتتتتتتتتتة لد استتتتتتتتتة و قتتتتتتتتتد م 
 مصتتيا ها ب تت ن   بًقتتا للنظتتام التتداخل ، وُ عتتر  
هت م التمصتيات دلتى لجتاي القيتد، ودلتى الطالت  

 هخمسـمائة جنيـ  ستًما قتد مأي يلدم ط  الطل  
ا  .ي سدد نقد 

قيد االسم    الجدو  و قر  لجنة القيد 
الخاص، بعد الت قر ط   ما ر شروط الق م  
   الطال ،  بًقا ل و ا  واإلترا ات الت  

   ددها النظام الداخل .
واج  أي   مي قرا  اللجنة بر ل القيد ط  ًبا 

من قرارها إلى  وفي هذ  الحالة تسلم صورة
الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم 

بأحدي وسائل األخطار الحديثة الوصول أو 
التي يحددها مجلس النقابة خالل أسبوع من 

 تاريخ صدور القرار. 
 

و   تمي  األحما   ج  أي  صد  قرا  اللجنة 
ط   ا اخ استي ا  األو ا    ال ة أشهرخال  

 المطلمبة.

 (1)مادة 
 
 
 
 
 
 

  ي يًرا دلى المهندسي  حدي   التخرج
ددها الالي ة الي  راقة ال داد   وال  ف 
 التن ي  ة

 
 
 
 
 
 

 لضماي وصم  قرا  اللجنة للطال  
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 024)استبدل نص المادة بموجب القانون رقم 

 (7912لسنة 
 (9) مـــادة

قال  جم  لم ا ات الدولة وطصال ها والهيئات 
والملس ات العاطة وال ر ات واأل راد أي  عي  
   وااين المهندسي  أو أي  عهد باألدما  

دسية اال الى األشخاص المقيد  أسماؤهم    الهن
تدو  النقابة أو الى الم ا   الهندسية 
االست ا اة المقيد  بجدو  النقابة بعد سداد  سم 
القيد المقر  واالشترا  ال نمم وبالن بة 

ط   للمصراي   عت ر شهاد  القيد ط مغاً 
للنقابة دلى س ي  االست نا  و التعيي   ط مغات
 الهندسية سي  األتان  والم ا  المهند أن تمنح

وط دد   طلقتةاالست ا اة األتن ية  صرا ات 
لم اولة المهنة بناً  دلى  ل  الجهات الت  

 دهدت اليهم ب ل  وبعد سداد الرسمم اآل ية:
 
 
 
 

  أ( بالن بة للمهندن األتن  :
 .د روي تنيًها.  سم طقدا م 6
 
 
 . يتن طاية.  سم ط اولة المهنة سنمم طقدا م 0

 
 

 (9مــــادة )
ال  جم  لم ا ات الدولة وطصتال ها والهيئتات 

 تتات العاطتتة وال تتتر ات واأل تتراد أي  عتتتي  والملس
 تتتت  واتتتتاين المهندستتتتي  أو أي  عهتتتتد باألدمتتتتا  
الهندسية اال الى األشخاص المقيد  أسماؤهم  ت  
تتتتتتتتتتدو  النقابتتتتتتتتتة أو التتتتتتتتتى الم ا تتتتتتتتت  الهندستتتتتتتتتية 

بعتتتتد  و لتتتت االست تتتتا اة المقيتتتتد  بجتتتتدو  النقابتتتتة، 
ستتتتداد  ستتتتم القيتتتتد المقتتتتر ، واالشتتتتترا  ال تتتتتنمم، 

ي   عت تتتر شتتتهاد  القيتتتد ط تتتمًغا وبالن تتتبة للمصتتترا
طتتتتتتت  ط تتتتتتتمغات التعيتتتتتتتي  للنقابتتتتتتتة دلتتتتتتتى ستتتتتتت ي  

 االست نا .
أي  متتتتتتتتتتنح المهندستتتتتتتتتتي  األتانتتتتتتتتتت   واجتتتتتتتتتتم 

والم ا تتتتتتتتتتت  الهندستتتتتتتتتتتية االست تتتتتتتتتتتا اة األتن يتتتتتتتتتتتة 
 صتتترا ات طلقتتتتة وط تتتدد  لم اولتتتة المهنتتتة بنتتتا  

، التتتت  دهتتتدت التتتيهم بتتت ل دلتتتى  لتتت  الجهتتتات 
   راتتتتر وبعتتتتد ستتتتداد الرستتتتمم اآل يتتتتة نقتتتتًدا أو دتتتت

 الد   اإللرترون .
 

 أ ت بالن بة للمهندن األتن  .
د تتتتر  جالف تنيتتتت   لتتتت  طقتتتتدا م  ستتتتم  – 6

 .طصرم، وام   أي   دد بالعملة األتن ية
 

ستتتتتة  ستتتم ط اولتتتتة طهنتتتتة ستتتنمم طقتتتتدا م  – 0

 
 

 (9مــــادة )
ل ها والهيئات ال  جم  لم ا ات الدولة وطصا

والملس ات العاطة وال ر ات واأل راد أي  عي  
   وااين المهندسي  أو أي  عهد باألدما  

الهندسية اال الى األشخاص المقيد  أسماؤهم    
تدو  النقابة أو الى الم ا   الهندسية 

بعد  و ل االست ا اة المقيد  بجدو  النقابة، 
نمم، سداد  سم القيد المقر ، واالشترا  ال 

وبالن بة للمصراي   عت ر شهاد  القيد ط مًغا 
 .ط  ط مغات التعيي  للنقابة

 
أي  منح المهندسي  األتان  والم ا    واجم 

طلقتة  تصاريحالهندسية االست ا اة األتن ية 
وط دد  لم اولة المهنة بنا  دلى  ل  الجهات 

، وبعد سداد الرسمم الت  دهدت اليهم ب ل 
 د   رار الد   اإللرترون .اآل ية نقًدا أو 

 
 

 أ ت بالن بة للمهندن األتن  
جنيــــــه  خمســــــون ألــــــف ستتتتتم طقتتتتتتدا م  – 6

 وام   أي   دد بالعملة األتن ية.مصري، 
 

ثالثـون  سم ط اولة طهنتة ستنمم طقتدا م  – 0

 
 

 (9)مادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لضبط الصياغة
 
 
 
 
 
 
لضبط الصياغة، ولتع ا  قد ات النقابة  – 6

المالية خاص  وأي ط اولى المهنة ط  األتان  
 يتقا مي ن    بح دالية.

 لتع ا  قد ات النقابة المالية. -0
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ب ت بالن تتتتبة للم ا تتتت  الهندستتتتية االست تتتتا اة 
 األتن ية:
 .خم ماية تني  سم  ل  طقدا م  .6

 
 

خم تتتتماية .  ستتتتم ط اولتتتتة طهنتتتتة ستتتتنمم طقتتتتدا م 0
 .تني 

 
 
 

الت   واإلترا ات و ل   بقًا ل و ا 
   ددها النظام الداخل .ق

جالف تنيتتتت  طصتتتترم، وام تتتت  أي   تتتتدد بالعملتتتتة 
 األتن ية.

للم ا تت  الهندستتية االست تتا اة ب ت بالن تتبة 
 ن ية:األت

طايتتتتتتا ألتتتتتن تنيتتتتت  طقتتتتتدا م   ستتتتتم  لتتتتت  – 6
طصتتتتتتترم، وام تتتتتتت  أي   تتتتتتتدد بالعملتتتتتتتة 

 األتن ية.
طايتتتتة   ستتتتم ط اولتتتتة طهنتتتتة ستتتتنمم طقتتتتدا م -0

وستتتمي ألتتن تنيتت  طصتترم، وام تت  أي 
  تتتتتدد بالعملتتتتتة األتن يتتتتتة، و لتتتتت   بًقتتتتتا 
ل و تتتتتتتتتتا  التتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتددها النظتتتتتتتتتتتام 

 .الداخل 

، وام تتت  أي   تتتدد بالعملتتتة ألـــف جنيـــة مصـــري 
 األتن ية.

تتتت بالن تتتبة للم ا تتت  الهندستتتية االست تتتا اة  ب
  ية:األتن
ــة ألــف ستتم  لتت  طقتتدا م  –6 ــه  ثالثمائ جني

وام تتتتتتتت  أي   تتتتتتتتدد بالعملتتتتتتتتة مصــــــــري، 
 األتن ية.

 مائتا سم ط اولة طهنة سنمم طقدا م  -0
وام   أي   دد بالعملة ألف جنيه مصري، 

  .األتن ية
 
 

و ل   بًقا ل و ا  الت    ددها النظام 
 .الداخل 

 
 
 
 
لضبط الصياغة، ولتع ا  قد ات النقابة -6

 المالية.
 
  ع ا  قد ات النقابة المالية.-0
 

  ط يقا لقانمي ال ن  المر  م 
 
 

  قر  قايمة ب ا هاألنها 

 (44مــادة )
 جتترم االنتخابتتات لجميتت  الم تتتماات النقابيتتة 
دتتت   راتتتر االنتختتتاب المباشتتتر بتتتاالقترا  ال تتترم 
بتتتتالمقر الريي تتتت  للنقابتتتتة أو  تتتت  طقتتتتا  النقابتتتتات 
ال ر يتتتة أو غيرهتتتا طتتت  أطتتتا   التجمعتتتات الر يتتتر  
ل دضا ، دلى أي  رمي لرت  طنهتا لجنتة  ر يتة 

انتختتاب ط تتتقلة، و لتت   لتت   لالنتختتاب وصتتنادير

 (44مــــادة )
 جتترم االنتخابتتات لجميتت  الم تتتماات النقابيتتة 
دتتت   راتتتر االنتختتتاب المباشتتتر بتتتاالقترا  ال تتترم 
بتتتتالمقر الريي تتتت  للنقابتتتتة أو  تتتت  طقتتتتا  النقابتتتتات 

و غيرهتتتا طتتت  أطتتتا   التجمعتتتات الر يتتتر  ال ر يتتتة أ
ل دضا ، دلى أي  رمي لرت  طنهتا لجنتة  ر يتة 
لالنتختتاب وصتتنادير انتختتاب ط تتتقلة، و لتت   لتت  

 (44مــــادة )
جرم االنتخابات لجمي  الم تماات النقابية د   

 رار االنتخاب المباشر باالقترا  ال رم بالمقر 
الريي   للنقابة أو    طقا  النقابات ال ر ية أو 
غيرها ط  أطا   التجمعات الر ير  ل دضا ، 
دلى أي  رمي لر  طنها لجنة  ر ية لالنتخاب 
وصنادير انتخاب ط تقلة، و ل   ل   بًقا 
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 بًقتا ل و تتا  واإلتتترا ات التت    تتددها النظتتام 

 الداخل  للنقابة.
 
 
 

وال  جتتتتم  ألم دضتتتتم طتتتت  أدضتتتتا  النقابتتتتة  -
ب يتتتر دتتت    ق لتتت  طجلتتتس النقابتتتة أو النقابتتتة 

 ال ر ية 
التخلتتن دتت    د تتة الماتتت  االنتختتاب ، وإال  -

 تنيت  واحتدالت م ب داد اشترا  ا ا   قتد م 
صتتتتندو  المعاشتتتتات واإلدانتتتتات  خصتتتتم ل

 بالنقابة.
 

و  تترم فيمتتتا يتعلتتر بت صتتتي  هتت ا االشتتتترا  
اإل ا   وسدادم القمادتد المقتر   ب ت ي االشتترا  
األصتتتتتل ، و ل تتتتتى بطاقتتتتتة االنتختتتتتاب ا ا انتختتتتت  

 العضم ددًدا  ق  أو ي اد د  العدد المطلمب.
وا م  بالعضتماة  ت  تميت  األحتما  التت  لتم 

ال اصتتتلمي دلتتتى أ  تتتر يتترد ب تتت نها نتتتم ختتاص 
األصتتتمات الصتتت ي ة لل ا تتترا ، وانتختتت  دنتتتد 
الت تتتاوم  تتت  األصتتتمات األقتتتدم قيتتتًدا  تتت  تتتتداو  

 النقابة.
 

 
 

 بًقتا ل و تتا  واإلتتترا ات التت    تتددها النظتتام 
واجتتم   ط يتتر نظتتام التصتتماا التتداخل  للنقابتتة، 

 اإللرترون  حا   ما رم.
 

 
قابتتتتة وال  جتتتتم  ألم دضتتتتم طتتتت  أدضتتتتا  الن -

ب يتتتر دتتت    ق لتتت  طجلتتتس النقابتتتة أو النقابتتتة 
التخلتتتتتتتتتن دتتتتتتتتت    د تتتتتتتتتة الماتتتتتتتتتت   ال ر يتتتتتتتتتة

االنتخاب ، وإال الت م ب تداد اشتترا  ا تا   
قتتد م ال تتنمم  خصتتم لصتتندو  المعاشتتات 

 واإلدانات بالنقابة.
 
 

و  تترم فيمتتتا يتعلتتر بت صتتتي  هتت ا االشتتتترا  
اإل ا   وسدادم القمادتد المقتر   ب ت ي االشتترا  

صتتتتتل ، و ل تتتتتى بطاقتتتتتة االنتختتتتتاب ا ا انتختتتتت  األ
 العضم ددًدا  ق  أو ي اد د  العدد المطلمب.

وا م  بالعضتماة  ت  تميت  األحتما  التت  لتم 
يتترد ب تتت نها نتتتم ختتاص ال اصتتتلمي دلتتتى أ  تتتر 
األصتتتمات الصتتت ي ة لل ا تتترا ، وانتختتت  دنتتتد 
الت تتتاوم  تتت  األصتتتمات األقتتتدم قيتتتًدا  تتت  تتتتداو  

 النقابة.
 

 و ا  واإلترا ات الت    ددها النظام ل
التصماا  واجم   ط ير نظامالداخل  للنقابة، 

لية داخبما يتس  مع الالئحة ال ، اإللرترون
 .للنقابة

 
وال  جتتتتم  ألم دضتتتتم طتتتت  أدضتتتتا  النقابتتتتة  -

ب يتتتر دتتت    ق لتتت  طجلتتتس النقابتتتة أو النقابتتتة 
التخلتتتتتتتتن دتتتتتتتت    د تتتتتتتتة الماتتتتتتتتت    ال ر يتتتتتتتتة

بسداد اشترال إضـافى  االنتخاب ، وإال التت م
ــا  خصتم لصتتندو   مقـدار  خمســون جنيه 

 المعاشات واإلدانات بالنقابة.
 

و  تترم فيمتتتا يتعلتتر بت صتتتي  هتت ا االشتتتترا  
اإل ا   وسدادم القمادتد المقتر   ب ت ي االشتترا  
األصتتتتتل ، و ل تتتتتى بطاقتتتتتة االنتختتتتتاب ا ا انتختتتتت  

 العضم ددًدا  ق  أو ي اد د  العدد المطلمب.
ماة  ت  تميت  األحتما  التت  لتم وا م  بالعضت

يتترد ب تتت نها نتتتم ختتاص ال اصتتتلمي دلتتتى أ  تتتر 
األصتتتمات الصتتت ي ة لل ا تتترا ، وانتختتت  دنتتتد 
الت تتتاوم  تتت  األصتتتمات األقتتتدم قيتتتًدا  تتت  تتتتداو  

 النقابة.
 

 
 

 حتى ال   مي ب  ش هة ددم دستم اة
 
 
 
 
 
 

 حتى ال   مي الم ل  ط الى في  
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 (43مــادة )

  ا تتتتةطتتتت  يتتتتة العممطيتتتتة للنقابتتتتة   تتت   الجمو
األدضتتتتا  المقيتتتتد  أستتتتماؤهم  تتتت  الجتتتتدو  التتتت ي  
ستتتددوا االشتتتترا ات الم تتتت قة حتتتتى نها تتتة ال تتتنة 

 المالية ال ابقة دلى طمدد انعقاد الجل ة.

 (43مــــادة )
 تميتتت   تتت   الجمويتتتة العممطيتتتة للنقابتتتة طتتت  

األدضتتتتا  المقيتتتتد  أستتتتماؤهم  تتتت  الجتتتتدو  التتتت ي  
ستتتددوا االشتتتترا ات الم تتتت قة حتتتتى نها تتتة ال تتتنة 

 المالية ال ابقة دلى طمدد انعقاد الجل ة.
 

 (43مــــادة )
 كما هـي

 

 (45مــادة )
األستتت م  األو   عقتتتد الجمويتتتة العممطيتتتة  تتت  

  عينتت طتت   تت  ستتنة  تت  طمدتتد  طتت  شتتهر طتتا ن
يتر دم ها التى اتتمتا  غطجلس النقابة، واجم  د

دتتادم  لمتتا  أم المجلتتس  تترو   لتت ل ، و نعقتتد 
الجمويتتتتتتة العممطيتتتتتتة  تتتتتت  الممدتتتتتتد التتتتتت م   تتتتتتددم 
طجلتتتتتس النقابتتتتتة ختتتتتال  شتتتتتهر طتتتتت   تتتتتا اخ  قتتتتتد م 
الطلتتت  ا ا قتتتدم للمجلتتتس  تتت  هتتت ا ال تتت ي  لتتت  

دضتتتم دلتتتى األقتتت  طتتت   طايتتتةط تتت   طمقتتت  طتتت  
أدضايها ال ي  لهم حتر االشتترا   ت  طتداوال ها، 

ى و اتتر التترم ددتتم  الجمويتتة العممطيتتة غيتتر ودلتت
ا ا لم  قم طجلتس  يمم 64خال  العاد ة لالنعقاد 

النقابتتتة بتتتددم ها ختتتال  المهلتتتة الم تتتا  اليهتتتا  تتت  
 ال قر  ال ابقة.

 (45مــــادة )
 ختتتال  شتتتهر يمنيتتتم عقتتتد الجمويتتتة العممطيتتتة 

طجلتتتس النقابتتتة،    تتتددمطتتت   تتت  ستتتنة  تتت  طمدتتتد 
غيتتتر دتتتادم  لمتتتا واجتتتم  ددم هتتتا التتتى اتتمتتتا  

 أى المجلتتتتتس  تتتتترو   لتتتتت ل ، و نعقتتتتتد الجمويتتتتتة 
العممطيتة  تت  الممدتتد الت م   تتددم طجلتتس النقابتتة 
ختتتتال  شتتتتهر طتتتت   تتتتا اخ  قتتتتد م الطلتتتت  ا ا قتتتتدم 
للمجلتتس  تت  هتت ا ال تت ي  لتت  ط تت   طمقتت  طتت  

دضم دلتى األقت  طت  أدضتايها الت ي   خم ماية
لهتتتم حتتتر االشتتتترا   تتت  طتتتداوال ها، ودلتتتى و اتتتر 

م  الجمويتتتتتة العممطيتتتتتتة غيتتتتتر العاد تتتتتتة التتتتترم ددتتتتتت
ا ا لتتتم  خم تتتة د تتتر يمًطتتتا( 64لالنعقتتتاد ختتتال   

 قم طجلس النقابتة بتددم ها ختال  المهلتة الم تا  
 اليها    ال قر  ال ابقة.

 (45مــــادة )
 عقد الجموية العممطية خال  شهر يمنيم 
ط     سنة    طمدد   ددم طجلس النقابة، 

ير دادم  لما واجم  ددم ها الى اتتما  غ
  أى المجلس  رو   ل ل .

وعلى مجلس النقابة دعوة الجمعية 
العمومية الجتماع غير عادي بناء على طلب 
مسبب وموقع من خمسمائة عضو ممن لهم 
ح  االشترال في مداوالتها، وذلك خالل شهر 

 .من تاريخ تقديم الطلب
وعلى وزير الموارد المائية والري دعوة 

غير العادية لالنعقاد خالل الجمعية العمومية 
( خمسة عشر يوما  إذا لم يقم مجلس 71)

النقابة بدعوتها خالل المهلة المشار إليها في 
 الفقرة السابقة.

 
 
 
 
 

 لضبط الصياغة

 (46مـــادة )
ق رس  لر  ط  األدضا  ددم  خاصة 
ل ضم  الجموية العممطية ق   انعقادها بخم ة 

طيعاد االتتما   د ر يمطًا دلى األق  ي ي   يها

 (46مــــادة )
 رتتتتتمي التتتتتددم  ل ضتتتتتم  الجمويتتتتتة العممطيتتتتتة 

  يتتتتتتتتمطيتي  واستتتتتتتتعت  بتتتتتتتتاإلدالي  تتتتتتتت  صتتتتتتتت ي تي
االنت تا  ق ت  طيعتاد انعقادهتا بخم تة د تر يمًطتتا 

 (46مــــادة )
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وط انة وتدو  أدما  الجموية و ل   بقًا 
ل و ا  واإلترا ات الت    ددها النظام 
الداخل  وان ر د  طمدد االتتما  ق   انعقادم 
ب بعة أ ام    ص ي تي  يمطيتي   ختا هما 

 طجلس النقابة.ق

دلتتتتى األقتتتت ، ط يًنتتتتا بتتتت  طمدتتتتد االنعقتتتتاد وط انتتتت  
 وتدو  أدما  الجموية.

و تت ا اإلدتتالي بمقتتر النقابتتة العاطتتة والنقابتتات 
ال ر يتتتتتتتة ونتتتتتتتمادم المهندستتتتتتتي ، ودلتتتتتتتى الممقتتتتتتت  

 اإللرترون  الرسم  الخاص بالنقابة.
 ات المتتتد   متيتتت  ددتتتم  واجتتتم  للنقابتتتة  تتت  

خاصتتة ل دضتتا  ب  تتة وستتيلة ا صتتا   م تت  أي 
يتصتتتتت  دلمتتتتت  بهتتتتتا، وطنهتتتتتا ال راتتتتتد اإللرترونتتتتت ، 
والرساي  النصية القصير  دلى الها ن الم متم  
المقيتد ب يانتات العضتم بنتا  دلتى قادتد  ال يانتتات 

 الت   ن ئها النقابة ح   نظاطها الداخل .
 

 
 
 
 
 

للنقابة     ات المد   متي  ددم  واجم  
خاصة ل دضا  ب  ة وسيلة ا صا   م   أي 

، وطنها ال راد اإللرترون ، علمهم بهايتص  
والرساي  النصية القصير  دلى الها ن الم مم  
المقيد ب يانات العضم بنا  دلى قادد  ال يانات 

 الت   ن ئها النقابة ح   نظاطها الداخل .

 
 
 
 
 
 
 

 لصياغةلضبط ا

لسنة  1)استبدل نص المادة بموجب القانون رقم 
7911) 

 (41مـــادة )
ال   تتتتمي انعقتتتتتاد الجمويتتتتتة العممطيتتتتتة للنقابتتتتتة 
صتت يً ا اال ا ا حضتتر االتتمتتا   بتت  األدضتتا  
ت  االتتمتا   دلى األق ،  تء ا لتم   تمت  العتدد ُأتِا
سادتي ، وا مي اتتمتا  الجمويتة العاد تة ال انيتة 

 ثالثمائــــــةدتتتتتتدد ال ا تتتتتترا   صتتتتتت يً ا ا ا  تتتتتتاي
تتتت  االتتمتتتتا  لمتتتتد   دضتتتتم دلتتتتى األقتتتت ، وإال ُأتِا
أس مدي ، و رر  الددم  حتى   تمت  هت ا العتدد، 
وال  جتتم  للجمويتتة العممطيتتة أي  نظتتر  تت  غيتتر 

 الم اي  المد تة    تدو  أدمالها.
 

 (41مــــادة )
ال   تتتتمي انعقتتتتتاد الجمويتتتتتة العممطيتتتتتة للنقابتتتتتة 

التتمتتا   بتت  األدضتتا  صتت يً ا اال ا ا حضتتر ا
ت  االتتمتا   دلى األق ،  تء ا لتم   تمت  العتدد ُأتِا
سادتي ، وا مي اتتمتا  الجمويتة العاد تة ال انيتة 

دضتم  ستتمايةص يً ا ا ا  اي دتدد ال ا ترا  
تت  االتتمتتا  لمتتد  أستت مدي ،  دلتتى األقتت ، وإال ُأتِا
و رر  التددم  حتتى   تمت  هت ا العتدد، وال  جتم  

أي  نظتتتر  تتت  غيتتتر الم تتتاي   للجمويتتتة العممطيتتتة
 المد تة    تدو  أدمالها.

 
 

 (41مــــادة )
 
 
 

ال   مي انعقاد الجموية العممطية للنقابة 
 عددص يً ا اال ا ا حضر االتتما   ب  

 األدضا 
 
 
 

 
 
 
 
 

 حتى  تما ر ط  الالي ة التن ي  ة للنقابة
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 (99مــادة )

يللتتتن طجلتتتس النقابتتتة طتتت  النقيتتت ، ودتتتدد ال 
خم تتة وأ بعتتي  دضتتًما، وال ي اتتد دلتتى   قتت  دتت 
طتتت  المقيتتتدي  بجتتتدو  النقابتتتة ق تتت  أو   خمســـين

ينتتتتتتاير طتتتتتت  ستتتتتتنة االنعقتتتتتتاد، واتعتتتتتتي  أي   تتتتتتمي 
 ختتتتا هم  –بمجلتتتس النقابتتتة طم لتتتمي لرتتت  شتتتوبة 

 متتتتا يتعتتتتي  أي   تتتتمي بهتتتت ا المجلتتتتس  -طجل تتتتها
 ؤستتا  النقابتتات ال ر يتتة   ملهتتم أدضتتا  جختتروي 

، وال   تتمي االتتمتتا   نتختت هم الجمويتتة العممطيتتة
صتتتتتتتتتت يً ا اال ا ا حضتتتتتتتتتترم أغل يتتتتتتتتتتة األدضتتتتتتتتتتتا  
المنتخ تتتتتتتي  طتتتتتتت  ال تتتتتتتع  والجمويتتتتتتتة العممطيتتتتتتتة 

 للنقابة.
 

وا ي  النظام الداخل  دتدد طم لت   ت  شتوبة 
وددد األدضا  الم ملي  الت ي  ينتخ تمي أدضتا  
الجمويتتتتتتتتتتة العممطيتتتتتتتتتتة للنقابتتتتتتتتتتة دلتتتتتتتتتتى ط تتتتتتتتتتتمى 

 الجمهم اة.

 (99مــــادة )
قابتتتة طتتت  النقيتتت ، ودتتتدد ال يللتتتن طجلتتتس الن

 قتتت  دتتت  خم تتتة وأ بعتتتي  دضتتتًما، وال ي اتتتد دتتت  
طتت  المقيتتدي  بجتتدو  النقابتتة ق تت   ستتبعي  دضتتًما

أو  ينتتتاير طتتت  ستتتنة االنعقتتتاد، واتعتتتي  أي   تتتمي 
 ختتتتا هم  –بمجلتتتس النقابتتتة طم لتتتمي لرتتت  شتتتوبة 

 متتتتا يتعتتتتي  أي   تتتتمي بهتتتت ا المجلتتتتس  -طجل تتتتها
ل تتتتتتتتع  و ؤستتتتتتتتا  ا ؤستتتتتتتتا  النقابتتتتتتتتات ال ر يتتتتتتتتة 

  ملهتتتتتتتتم أدضتتتتتتتتا  جختتتتتتتتروي  نتختتتتتتتت هم الهندستتتتتتتية 
الجمويتتة العممطيتتة، وال   تتمي االتتمتتا  صتت يً ا 
اال ا ا حضتتتترم أغل يتتتتة األدضتتتتا  المنتخ تتتتي  طتتتت  

 ال ع  والجموية العممطية للنقابة.
 

وا ي  النظام الداخل  دتدد طم لت   ت  شتوبة 
وددد األدضا  الم ملي  الت ي  ينتخ تمي أدضتا  

للنقابتتتتتتتتتتة دلتتتتتتتتتتى ط تتتتتتتتتتتمى  الجمويتتتتتتتتتتة العممطيتتتتتتتتتتة
 الجمهم اة.

 (99مــــادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وا ي  النظام الداخل  دتدد طم لت   ت  شتوبة 
 من بينوددد األدضا  الم ملي  ال ي  ينتخ مي 

أدضتتا  الجمويتتة العممطيتتة للنقابتتة دلتتى ط تتتتمى 
 الجمهم اة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بط الصياغة

 (34مــادة )
نتتت  ط تًبتتا  نًيتتا لمعاو   عتتي لتتس النقابتتة أي لمج
يرأستتت  أحتتتد أدضتتتا  النقابتتتة،  متتتا لتتت  أي  طت رًغتتتا

  تتت   لجاًنتتتا ل شتتتراف دلتتتى أوتتتت  الن تتتاط التتتت  
 يراها بالمجلس.

وا تتتتتر للنقابتتتتتة االستتتتتت اد  طتتتتت  نظتتتتتام الت تتتتتر  
باالستعانة بت ر   ال ة دلى األ  ر ط  أدضتايها 
الم تتتتتت لي  بالجهتتتتتا  اإلدا م للدولتتتتتة أو القطتتتتتا  

 (34مــــادة )
نًيتا لمعاونتت  ط تًبتا   ين ت لمجلس النقابتة أي 

يرأستتت  أحتتتتد أدضتتتتا  النقابتتتتة،  متتتتا لتتتت  أي   تتتت   
لجاًنتتتا ل شتتتراف دلتتتى أوتتتت  الن تتتاط التتتت  يراهتتتا 

 بالمجلس.
وا تتتتتر للنقابتتتتتة االستتتتتت اد  طتتتتت  نظتتتتتام الت تتتتتر  
باالستعانة بت ر   ال ة دلى األ  ر ط  أدضتايها 
الم تتتتتت لي  بالجهتتتتتا  اإلدا م للدولتتتتتة أو القطتتتتتا  

 (34مــــادة )
ط تًبا  نًيا  ،لمعاونت  ،ين  مجلس النقابة أي ل

أي      لجاًنا   لويرأس  أحد أدضا  النقابة، 
ل شراف دلى أوت  الن اط الت  يراها 

 بالمجلس.
 ال ة دلى األ  ر ط   ندبوا ر للنقابة 

أدضايها الم ت لي  بالجها  اإلدا م للدولة أو 
القطا  العام أو الهيئات العاطة أو المحدات 

 ا ا ة ال ماص  لضبط الصياغة
 وا ا ة حرف قوق لضبط الصياغة

 
 
 

 لتم يح المعنى أ  ر
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ات العاطتة أو المحتدات االقتصتاد ة العام أو الهيئ

 التابعتتتتتة لهتتتتتا، طمتتتتت  ال يتجتتتتتاو   ا تتتتت هم ال تتتتتنمم 
و ت متتتتتت   تنيتتتتتت   ألتتتتتتن وطتتتتتتايتي  تنيتتتتتت ( 6022

 بمر با هم تهة العم  الم  م  .
وا مي الت ر  لمد  ستنة قابلتة للتجديتد، ول تتر  

 أقصاها  الف سنمات.
 

االقتصتاد ة  العام أو الهيئات العاطتة أو المحتدات
التابعتتتتتة لهتتتتتا، طمتتتتت  ال يتجتتتتتاو   ا تتتتت هم ال تتتتتنمم 

و ت مت  طر بتتا هم تهتة العمتت    متانمي ألتن تنيتت 
 الم  م  .

وا مي الت ر  لمد  ستنة قابلتة للتجديتد، ول تتر  
 أقصاها  الف سنمات.

 

االقتصاد ة التابعة لها، طم  ال يتجاو   ا  هم 
م  طر با هم و ت  ثمانون ألف جنيهال نمم 

 تهة العم  الم  م  .
وا مي الندب  ليًا لمد  سنة قابلة للتجديد، ولمد  

 أقصاها  الف سنمات.
 

 
 (39الـمــادة )

 ن   نقابة  ر ية بقرا  ط  طجلس النقابة    
ـــائتيألدضتتتا   يهتتتا  تتت  ط ا ظتتتة ي لتتت  دتتتدد ا  م

دضتتتتم دلتتتتى األقتتتت ،  تتتتء ا لتتتتم ي ل تتتتما هتتتت ا العتتتتدد 
  لمجلتتتتس النقابتتتتة أي  قتتتتر ال تتتتاقهم بتتتت قرب  جتتتتم 

أو ان تتا  نقابتتة  ر يتتة خاصتتة نقابتتة  ر يتتة لهتتم، 
 بًقتتا للقمادتتد التتت    تتددها النظتتام التتداخل  ، بهتتم

 للنقابة.

 (39مــــادة )
 ن   نقابة  ر ية بقرا  ط  طجلس النقابة    

 خم تتماية ا ظتتة ي لتت  دتتدد األدضتتا   يهتتا  تت  ط
دضتتتتم دلتتتتى األقتتتت ،  تتتتء ا لتتتتم ي ل تتتتما هتتتت ا العتتتتدد 
 جتتتم  لمجلتتتس النقابتتتة أي  قتتتر  ال تتتاقهم بتتت قرب 
نقابتتتتة  ر يتتتتة لهتتتتم،  بًقتتتتا للقمادتتتتد التتتتت    تتتتددها 

 النظام الداخل  للنقابة.

 (39مــــادة )
 كما هي

 

 (31مــادة )
ة طتتتت   ترتتتتمي الجمويتتتتة العممطيتتتتة للنقابتتتتة ال ر يتتتت

تميتتتتتتتت  األدضتتتتتتتتا  المقيتتتتتتتتدي  بهتتتتتتتتا التتتتتتتت ي  ستتتتتتتتددوا 
االشتتتتتترا ات الم تتتتتت قة دلتتتتتتيهم حتتتتتتى نها تتتتتة ال تتتتتتنة 

 المالية ال ابقة دلى طمدد انعقاد الجل ة.
و عقتتتتتد الجمويتتتتتة اتتمادهتتتتتا ال تتتتتنمم  تتتتت  شتتتتتهر 

طتت   تت  دتتام، واتتتملى  يتتيس النقابتتة ال ر يتتة  فبرايــر
 ياستتتة الجمويتتتة العممطيتتتة، و تتت  حالتتتة غيابتتت   رتتتمي 

 اسة أل  ر أدضا  ه م الجموية سًنا.الري
 

 (31مــــادة )
 ترمي الجمويتة العممطيتة للنقابتة ال ر يتة طت  
تميتتتتتت  األدضتتتتتتا  المقيتتتتتتدي  بهتتتتتتا التتتتتت ي  ستتتتتتددوا 
االشتتتترا ات الم تتتت قة دلتتتيهم حتتتتى نها تتتة ال تتتنة 

 المالية ال ابقة لممدد انعقاد الجل ة.
و عقتتد الجمويتتة اتتمادهتتا ال تتنمم  تت  شتتهر 

 تتتتت  دتتتتتام، واتتتتتتملى  يتتتتتيس النقابتتتتتة طتتتتت   مـــــار 
ال ر يتتتتة  ياستتتتة الجمويتتتتة العممطيتتتتة، و تتتت  حالتتتتة 
غياب   رمي الرياسة أل  ر أدضتا  هت م الجمويتة 

 سًنا.

 
 (31مــــادة )

 كما هي
 
 
 
 

 كما هي
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واجتتتتتم  لمجلتتتتتس النقابتتتتتة أو طجلتتتتتس النقابتتتتتة 
ال ر يتتتتة ددتتتتم  الجمويتتتتة العممطيتتتتة التتتتى اتتمتتتتا  

دضتتتتم طتتتت   لخم تتتتي غيتتتتر دتتتتادم،  متتتتا  جتتتتم  
أدضتتتتتتتا  النقابتتتتتتتتة ال ر يتتتتتتتتة ددم هتتتتتتتا التتتتتتتتى هتتتتتتتت ا 
االتتما ، ب رط أي  خطر طجلس النقابتة طقتدًطا 
ة بتتتتتتتال ر  التتتتتتت م طتتتتتتت  أتلتتتتتتت  دديتتتتتتتا الجمويتتتتتتت

 العممطية، وبالممدد الم دد لالتتما .

واجتتتتتم  لمجلتتتتتس النقابتتتتتة أو طجلتتتتتس النقابتتتتتة 
ال ر يتتتتة ددتتتتم  الجمويتتتتة العممطيتتتتة التتتتى اتتمتتتتا  

دضم طت  أدضتا   لمايةغير دادم،  ما  جم  
الى ه ا االتتما ، ب ترط النقابة ال ر ية ددم ها 

أي  خطتتتر طجلتتتس النقابتتتة طقتتتدًطا بتتتال ر  التتت م 
طتتت  أتلتتت  دديتتتا الجمويتتتة العممطيتتتة، وبالممدتتتد 

 .الم دد لالتتما 
 (13الـمــادة )

  رم دلى النقابة ال ر ية ودلى شع  النقابتة 
( دلتتتتتتى أي   تتتتتتمي 61، 61، 61أح تتتتتتام المتتتتتتماد  

دضًما دلى األق ، وال قتر  ال انيتة طت   (42) العدد
دلتتتى أي   تتتمي العتتتدد ( 02( والمتتتاد   61المتتتاد   

( 01و 06والمتتتتاد ي    ( دضتتتًما دلتتتتى األقتتت 42 
طتت  هتت ا القتتانمي بالن تتبة للتترييس وأدضتتا  طجلتتس 

    ط  النقابة ال ر ية أو ال ع .

 (13مــــادة )
  تتتتترم دلتتتتتى النقابتتتتتة ال ر يتتتتتة ودلتتتتتى شتتتتتع  

( دلتتتى أي 61، 61، 61 تتتام المتتتماد  النقابتتتة أح
دضتتتتم دلتتتتى األقتتتت ، وال قتتتتر   مائــــة  تتتتمي العتتتتدد 

( 01، 06، 02( والمماد  61ال انية ط  الماد   
ط  ه ا القانمي بالن بة للرييس، وأدضا  طجلس 

    ط  النقابة ال ر ية أو ال ع .
 

 

 (13مــــادة )
 كما هي

 

 (15الـمــادة )
 ق ترمي ايرادات النقابة ط : 

 .  سمم القيد واشترا ات األدضا .6
 
.  سمم القيد واشترا ات الم ا   الهندسية 0

االست ا اة و  دد ه م الرسمم    النظام 
الداخل  ب ي  ال  تجاو  ليمتها       

 تنيهًا طصراًا. 12حالة 
 
 . طا  من   الدولة للنقابة ط  ادانات.5

 (15مــــادة )
  ترمي ايرادات النقابة ط :

المنصتمص القيد واشترا ات األدضا    سمم –6
 دليها    ه ا القانمي.

ت الم ا تتت  الهندستتتية، واشتتتترا ا ستتتمم القيتتتد  –0
و  دد ه م  ،والم ا   الهندسية االست ا اة

الرسمم    النظام التداخل  للنقابتة حيت  ال 
 خم تتتتتتتة تجتتتتتتاو  ليمتهتتتتتتا  تتتتتت   تتتتتت  حالتتتتتتة 

 .ود روي ألن تني 
 طا  من   الدولة للنقابة ط  ادانات.  –5

 (15مــــادة )
 
 كما هي. – 6
 
واشتتترا ات الم ا تت  الهندستتية،  ستتمم القيتتد  – 0

و  دد ه م  والم ا   الهندسية االست ا اة،
حيتت  والرستتمم  تت  النظتتام التتداخل  للنقابتتة 
 ةخمســــال  تجتتتتاو  ليمتهتتتتا  تتتت   تتتت  حالتتتتة 

 .ن ألف جنيهيوعشر 
 هي. كما – 5

 
 
 
 
 
 

 

 لضبط الصياغة.
  ص يح ل مى.
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. طا  ق ل  طجلس النقابة ط  وصا ا وهبات 6

 دات.و  ر 
دلى انتاج     طليم واحد. حصيلة  سم قد م 4

  يلم ترام. 42ش ا   اسمنا و ي 
 
 
 
دلى انتاج     طاية طليم. حصيلة  سم قد م 1

 .الم ل    ط  حديد الت ليح 
 
 
. ا ماي طط مدات النقابة وطقاب  طا  قمم ب  1

 ط  ن اط.
حصيلة  ماب  الدط ة الهندسية دلى األو ا  . 1

 رسمطات والعقمد الهندسية.والد ا ر وال
  سمم  لبات  قدير األ عاب.. 1

 .ايرادات االست ا ات الت   جراها النقابة. 62
 .تمي  المما د األخرى الم رودة. 66

طتتا  ق لتت  طجلتتس النقابتتة طتت  وصتتا ا، هبتتات،  –6
 و  ردات.

دلتى  ت   حتد  ت  األلتنواحصيلة  سم قد م  –4
 تتتتتت  طبتتتتتتا  طتتتتتت  انتتتتتتتاج األستتتتتتمنا طقابتتتتتت  
اشتتراف وطتابعتتة أدضتتا  النقابتتة للت  تتد طتت  

 .ططابقة المماص ات ال نية وادتمادها
 
دلتى  ت   واحتد  ت  األلتنحصيلة  سم قد م  –1

طقابتت   تت  طبتتا  طتت  انتتتاج حديتتد الت تتليح 
اشتتراف وطتابعتتة أدضتتا  النقابتتة للت  تتد طتت  

 . نية وادتمادهاططابقة المماص ات ال
 
أ ماي طط مدات النقابة، وطقابت  طتا  قتمم بت   –1

 ط  ن اط.
حصيلة المبال  المنصمص دليها    المتاد   -1

 ( ط  ه ا القانمي.61 
ايتتتتتترادات االست تتتتتتا ات واالستتتتتتت ما ات التتتتتتتت   –1

  جراها النقابة.
تميتتتتت  المتتتتتما د األختتتتترى الم تتتتترودة التتتتتت   –62

 يما ر دليها طجلس النقابة.
د حصيلة المبال  المقر   نقًدا أو د  و  د

  رار الد   اإللرترون .

 كما هي. – 6
 
 كما هي. -4
 
 
 
 
 كما هي. -1
 
 
 
 
 .يكما ه -1
 
 .يكما ه – 1
 
 كما هي. -1
 

 هي. كما -62
 
 
 

بموجب القانون رقم  46)استبدل نص البند هـ من المادة 
 (7912لسنة  024
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 (16مــادة )

األو ا   ق  مي لصر دط ة النقابة ال اطيًا دلى
 والد ا ر والرسمطات اآل ية:

 
 
 
 
 
 

تمي  الرسمطات الهندسية الت  يباشرها أو  أ( 
يمقعها دضم النقابة بص ت  المهنية 

صم  ه م الرسمطات الخاصة و  ل  
 الت   عت ر  م تندات.الهندسية 

 ب( أصم  دقمد األدما  الهندسية وأواطر 
التم اد الخاصة بها و  ل  صم ها الت  

ر ط تندًا، واعت ر العقد أصاًل ا ا حم   عت 
 و عت ر ملي  الطر ي  طهما  عددت الصم  

  عقمد ا اال ما ير الخاصة به م التم ادات 
 لم   ر  لها دقمد.

 ج( دقمد التم اد د  ال ل  واألدوات واألته    
والمعدات الت   ل م ل دما  الهندسية 
و  ل  دقمد األدما  الهندسية األخرى 

ختالف أنمادها  اآلالت واألدوات دلى ا
و ل   ل   بقًا لما ألته   والمعدات وا

   ددم النظام الداخل  للنقابة.

 (16مــــادة )
   دد للنقابة المبال  اآل ية:

طايتتة وخم تتمي تنيًهتتا طقابتت  نظتتر ال تت اوى  –6
أو الطلبتتتتتتتات التتتتتتتت   قتتتتتتتدم طتتتتتتت  األدضتتتتتتتا  

 لمجلس النقابة.
ا نتتتتي   تتتت  األلتتتتن طتتتت  ليمتتتتة الرستتتتمطات أو  –0

تم اتتتتتتتتتتد أو التقتتتتتتتتتتا ار العقتتتتتتتتتتمد أو أواطتتتتتتتتتتر ال
الهندستتتتية، دلتتتتى أال  قتتتت  دتتتت  ألتتتتن تنيتتتت  

 .طقاب  طراتعة ود اسة وادتماد اآل  
أ( تميتتت  الرستتتمطات الهندستتتية التتتت  يباشتتترها 
أو يمقعهتتا دضتتم النقابتتة بصتت ت  المهنيتتتة 

  عتتتتتتتتدالتتتتتتتتت   صتتتتتتتتم هاالخاصتتتتتتتتة و تتتتتتتت ل  
 ط تندات.

ب( أصتتتم  دقتتتمد األدمتتتا  الهندستتتية وأواطتتتر 
و ت ل  صتم ها التت  التم اد الخاصة بهتا، 

 عت تتتتر ط تتتتتنًدا، واعت تتتتتر العقتتتتد أصتتتتتاًل ا ا 
حمتتتتتتتت   مليتتتتتتتت  الطتتتتتتتتر ي  طهمتتتتتتتتا  عتتتتتتتتددت 

ال تتتتتتما ير الخاصتتتتتتة بهتتتتتت م  و عتتتتتتدالصتتتتتتم ، 
 .لم   ر  لها دقمد دقمًدا طاالتم ادات 

ج( دقتتتتتتتتتمد التم اتتتتتتتتتد دتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتل  واألدوات 
واألتهتتتت   والمعتتتتدات التتتتت   لتتتت م ل دمتتتتا  
الهندستتتتتتتتتتية، و تتتتتتتتتتت ل  دقتتتتتتتتتتمد األدمتتتتتتتتتتتا  

هندستتية األختترى دلتتى اختتتالف أنمادهتتا، ال
  اآلالت واألدوات واألته   والمعدات.

 

 (16مــــادة )
 
 .ىه كما – 6
 
 

 تت  األلتتن طتت  ليمتتة الرستتمطات  اثنــان – 0
التم اتتتتتد أو التقتتتتتا ار  أو العقتتتتمد أو أواطتتتتتر

الهندستتتية، دلتتتى أال  قتتت  دتتت  ألتتتن تنيتتت  
 طقاب  طراتعة ود اسة وادتماد اآل  .

 .ىه كماأ( 
 
 
 

 .ىه كماب( 
 
 
 
 
 

 .ىه كماج( 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  ص يح ل مى. -0
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 د(  قا ار الخ را  الهندسية و سمطات  خم 

و رمي  ئة الدط ة الم الت والمماق  
 :الم ت قة  بقًا لل قرات ال ابقة  اآل  

طليم للرسمطات والعقمد والتقا ار  622 -
 622الت  ال   اد ليمتها دلى الهندسية 

 تنية.
 

طليم للرسمطات والعقمد والتقا ار  422 -
وال  622الهندسية الت    اد ليمتها دلى 

 تني . 422 تجاو  
تنية للرسمطات والعقمد والتقا ار  6 -

تني   422الهندسية الت    اد ليمتها دلى 
تني  و  اد خم ماية  6222وال  تجاو  

اد دلى األلن طليم د     ألن تني     
 األولى.

 ه( ال  اوى الت   قدم ط  األدضا  لمجلس 
النقابة و رمي  ئة الدط ة الم ت قة د     

 ش مى طاية وخم مي طليمًا.
 و(  قدير األ عاب و رمي ليمة الدط ة 

 الم ت قة دنها  ما     :
طليم  لبات  قدير اال عاب الت  ال   اد  422
 تنيهات. 62دلى 

قدير األ عاب الت    اد دلى تني   لبات   6
 تنيهًا. 42تنيهات وال  تجاو   62
تني   لبات  قدير األ عاب الت    اد دلى  0

 قا ار الخ را  الهندسية و سمطات  ختم د( 
 الم الت والمماق .

% ط  ليمة العقد طقاب   قد م  ل   قدير 5 –5
 األ عاب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .وه كماد( 
 
 .وه كما –5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 

 

 

 



30 
 

 مربرات التعديل رأى اللجنة مشروع القانون الـمقــدم من احلكومـة القانون القائم
 تنيهًا. 622تنيهات وال  تجاو   42
تني   لبات  قدير األ عاب الت    اد دلى  4

تنية وا اد 6222تنيهات وال  تجاو   622
ط ل  خم ة تنيهات د     ألن  الية ل لن 

 ألول .تنية ا
وات م  الدط ة الطرف الم ند الي   ن ي  
األدما  أو التم اد أو طقدم ال  مى أو  ال  

  قدير األ عاب و    الددمى ب    األحما .
 داو   ماب  وا ي  النظام الداخل  للنقابة  راقة 

 ما ي ي   راقة اإلشراف دلى  الدط ة المقر  
   صيلها.

بممت   واجم   م اد ليمة الدط ة للنقابة
ا صا  طعتمد طنها  بقًا ل و ا  الت    ددها 

 .النظام الداخل 
 

 
 
 
 
 

وات مت   لت  المبتتال  طقتدم ال ت مى أو الطلتت  أو 
م تتند اليتت   ن يتت  األدمتتا  أو التم اتتد أو الطتترف ال

 ال   قدير األ عاب، ب    األحما ، و  ص  
نقتتتتًدا أو دتتتتت   راتتتتتر التتتتد   اإللرترونتتتتت ، وا تتتتتي  
النظتتتتام التتتتداخل  للنقابتتتتة  راقتتتتة اإلشتتتتراف دلتتتتى 

   صيلها.
 

 (19الـمــادة )
قال  جم  أي  ق   الم ا ات والمصالح ووحدات 
اإلدا   الم لية والملس ات العاطة والهيئات 
العاطة والمحدات االقتصاد ة التابعة لهما 

أو الد ا ر الم  م   أال ا ا  اي التعاط  باألو ا  
  طلصقًا دليها  اب  الدط ة المقر .

و ا   ما ال  جم  االستناد الى ه م األ
والم تندات أطام الم ا م أو أ ة تهة قضايية 
اال ا ا  اي طلصقًا دليها الطاب  الم  م     

 الماد  ال ابقة.

 (19مــــادة )
ال  جتتتتتتتم  أي  ق تتتتتتت  التتتتتتتم ا ات، والمصتتتتتتتالح، 
ووحتتتتتدات اإلدا   الم ليتتتتتة، والملس تتتتتات العاطتتتتتة 
والهيئتتتتات العاطتتتتة والمحتتتتدات االقتصتتتتاد ة التابعتتتتة 

والم تتتتندات المنصتتتمص األو ا  لهمتتتا التعاطتتت  بتتت
( طتت  المتتاد  ال تتابقة اال ا ا  تتاي 0دليهتتا بال نتتد  

 ط دًدا دنها طقاب  الخدطة المقر .
 
 
 

 (19مــــادة )
 هي. كما
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 ن ي   وا مي لم   نتدب  النقابة أي يت قر ط 

أح ام ه م الماد  و ل  باال ال  دلى األو ا  
ل  ص ة   سم الدط ة وا مي الم رو  دليها 

  ط  و ار العد  الضبطية القضايية بممت  قرا
بنا  دلى اقتراح ط  طجلس النقابة وللنقابة حر 
المطالبة بتملي  الج ا  اإلدا م دلى الممان 

 .لت صي  الدط ة الم ت قةالمقصر 
 

و ت م  الهيئات والملس ات العاطة 
 الدط اتوالمحدات االقتصاد ة التابعة لها ليمة 
 وبال ئاتالم ت قة دليها    األحما  

 يها    ه ا القانمي.المنصمص دل
واجم   م اد ليمة الدط ة للنقابة بممت  
ا صا  طعتمد ل و ا  الت    ددها النظام 

 .الداخل 
 

وا تتتتمي لمتتتت   نتدبتتتت  النقابتتتتة أي يت قتتتتر طتتتت  
 ن يتتت  أح تتتام هتتت م المتتتاد ، و لتتت  بتتتاال ال  دلتتتى 

 المقابت  المقتر ، و رتمي األو ا  الم رو  دليها 
بممتتتت  قتتترا  طتتت   لتتت  صتتت ة الضتتتبطية القضتتتايية

و اتتتتتر العتتتتتد ، بنتتتتتا  دلتتتتتى اقتتتتتتراح طتتتتت  طجلتتتتتس 
النقابتتتتة، وللنقابتتتتة حتتتتر المطالبتتتتة بتمليتتتت  الجتتتت ا  

الت قتتر طتت    تت اإلدا م دلتتى المماتتن المقصتتر 
   صي  ه ا المقاب .

و ت متتتتتتتتتت  الهيئتتتتتتتتتتات والملس تتتتتتتتتتات العاطتتتتتتتتتتة 
 المبتتتال والمحتتتدات االقتصتتتاد ة التابعتتتة لهتتتا ليمتتتة 

المنصتمص  وال ئاتالم ت قة دليها    األحما  
 دليها    ه ا القانمي.

و  صتت  المبتتال  المقتتر   نقتتًدا أو دتت   راتتر 
التتد   اإللرترونتت ، وا تتي  النظتتام التتداخل  للنقابتتة 

 . راقة اإلشراف دلى   صيلها
 

 هي. كما
 
 
 
 
 
 
 

 هي. كما
 
 
 

 هي. كما
 

 (11الـمــادة )
برستتتتتم الدط تتتتتة ة يتقتتتتتادم ال تتتتتر  تتتتت  المطالبتتتتت

( لمضتتتتت  61 بًقتتتتتا ألح تتتتتام المتتتتتاد    الم تتتتتت ر
استتتعما  العقتتد  أوخمتتس ستتنمات طتت  يتتمم  قتتد م 

، الخا ت  للرستمأو الرسم أو الصم   أو الم ر  
 الرستم ب تتابوانقط  ه ا التقادم بالمطالبة بت دا  

 طمصى دلي  بعلم المصم .
 الرستتتم الم صتتت وا تتتقط ال تتتر  تتت  استتتترداد 

وال ، أدايتت ستتنة طتت  يتتمم  بتتدوي وتتت  حتتر بمضتت 

 (11مــــادة )
 بالمبتتال  الم تتت قةيتقتادم ال تتر  تت  المطالبتة 

( لمضت  خمتس ستنمات 61 بًقا ألح ام المتاد   
استتتتتتعما  العقتتتتتد أو الرستتتتتم أو و طتتتتت  يتتتتتمم  قتتتتتد م 

الصتتتتتتتتم   أو الم تتتتتتتتر ، وانقطتتتتتتتت  هتتتتتتتت ا التقتتتتتتتتتادم 
طالبة ب دا  المبال  ب تاب طمصى دليت  بعلتم بالم

 المصم .
 المبتتال  الم صتتلةوا تتقط ال تتر  تت  استتترداد 

 .أدايهابدوي وت  حر بمض  سنة ط  يمم 

 (11مــــادة )
 هي. كما

 
 
 
 
 

 هي كما
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 ق تت   لتت   د ليمتتة الطمابتت  الملصتتقة بتت م حتتا  

 ط  األحما .
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

بموجب القانون رقم  14)إضافة فقرة جديدة إلى المادة 
 (7912لسنة  024

 (51مــادة )
ضتم طقيتد بالنقابتة أي يتد    ج  دلتى  ت  د

لصندوقها ق   نها تة شتهر د  تم ر طت   ت  ستنة 
 ستتتم اشتتتترا  قتتتد م ستتتتة تنيهتتتات ا ا لتتتم   تتت  قتتتد 

 طضى دلى  خرت  خم ة د ر داًطا.
و رتتتمي ليمتتتة هتتت ا االشتتتترا    تتتعة تنيهتتتات 
لمت  طضتى دلتى  خرتت  أ  تر طت  خم تة د تتر 

 داًطا.
واجتتتم  للعضتتتم أي يتتتلدم هتتت ا الرستتتم دلتتتتى 

 راة طت اواة.أق اط شه
 
 
 
 
 
 
 

 لتتتت م تهتتتة العمتتت  التتتتت   عمتتت  بهتتتا العضتتتتم 

 
 

 (51مــــادة )
أي يتد    ج  دلتى  ت  دضتم طقيتد بالنقابتة 

نقتتًدا أو دتت   راتتر التتد   اإللرترونتت  لصتتندوقها 
ق تتتت  نها تتتتة شتتتتهر د  تتتتم ر طتتتت   تتتت  دتتتتام  ستتتتم 

 اشترا  طقدا م:
ط ل  طايتة تنيت  لمت  طضتى دلتى  خرتت   -6

 خمس سنمات   ق .
ط لتتت  طايتتتة وخم تتتي  تنيًهتتتا لمتتت  طضتتتى   -0

  خمس سنمات حتى دلى  خرت  أ  ر ط
 د ر سنمات.

ط ل  طايت  تني  لم  طضى دلتى  خرتت   -5
أ  ر ط  د ر سنمات حتى خمتس د تر  

 سنة.
ط لتت  طتتايتي  وخم تتي  تنيًهتتا لمتت  طضتتى  -6

 دلى  خرت  أ  ر ط  خمس د ر  سنة.
والتتت م  التت  القيتتد بييمتتة  ستتم االشتتترا  طتت  

، واجم  للعضم أي سنة التخرج حتى  ا اخ القيد
 ه ا الرسم دلى أق اط شهراة. يلدم

 
 

 (51مــــادة )
 .هي كما    
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خاصتة بخصتم ليمتة  ستمم  أوسما   انتا داطتة 

القيتتد واالشتتترا ات للنقابتتة طتت  طر بتتات األدضتتا  
بنتتا  دلتتى  لتت  النقابتتة و م اتتدها اليهتتا بتتدوي أم 

 طقاب .
 

وال يتمت  ط  يتخلن د    د ة االشترا   ت  
ابيتتتة اال بعتتتتد أدا  الممدتتتد الم تتتدد ب  تتتة خدطتتتة نق

 تمي  االشترا ات المت خر .
و ن   النقابة العضم ال م يتخلن دت  ستداد 
االشتتتتتترا  بالم تتتتتتا  بتتتتت  ختتتتتتال  أتتتتتت  ال يتجتتتتتتاو  
أستتت مدي  ب تتتتاب طمصتتتى دليتتت  بعلتتتم المصتتتم ، 
 تتء ا انقضتتى  لتت  الميعتتاد دوي الم تتا  باالشتتترا  
المتت خر تتا  استقاط دضتمات  بقترا  طت  طجلتتس 

م  ادتتتاد  قيتتتدم اال بعتتتد ستتتداد  ستتتم النقابتتتة وال  جتتت
قيتتتد تديتتتد  ضتتتاًل دتتت  ستتتداد تميتتت  االشتتتترا ات 

 المت خر .
 

طقيد بالنقابة أي يد    قيد ج  دلى    
 ستمي لصندوقها  سم اشترا  ا ا   طقدا م 

تنيًها د     سنة ط  سنمات اإلدا   أو 
التعاقد للعم  بالخا ج وا رم دلى ه ا الرسم 

 الشترا .األح ام الخاصة برسم ا
 
 
 

و لتتت م تهتتة العمتت  التتت   عمتت  بهتتا العضتتم، 
خاصتة بخصتم ليمتة  ستمم  أمسما  أ انا داطتة 

القيتتد واالشتتترا ات للنقابتتة طتت  طر بتتات األدضتتا  
بنتتتتتا  دلتتتتتى  لتتتتت  النقابتتتتتة، و م اتتتتتدها بتتتتتدوي أم 

و ل     ال دود الت    مح بهتا القتماني  طقاب ، 
 الخا عة لها ه م الجهات.

وال يتمتتت  طتت  يتخلتتن دتت    د تتة االشتتترا ات 
اال بعتتد  – تت  الممدتتد الم تتدد ب  تتة خدطتتة نقابيتتة 

 أدا  تمي  االشترا ات المت خر .
و تتتتتت  حالتتتتتتة دتتتتتتدم الم تتتتتتا  بييمتتتتتتة االشتتتتتتترا  
المتتت خر لمتتد   تتالف ستتنمات طتتاليتتة  نتت   النقابتتة 
العضم ال م يتخلن د  ستداد االشتترا  بالم تا  

و   ال تتتي  يمًطتتتا ب تتتتاب بتتت  ختتتال  أتتتت  ال يتجتتتا
طمصتتى دليتت  بعلتتم المصتتم ،  تتء ا انقضتتى  لتت  
الميعتتتتتاد دوي الم تتتتتتا  باالشتتتتتترا  المتتتتتتت خر تتتتتتتا  
استتتقاط دضتتتمات  بقتتترا  طتتت  طجلتتتس النقابتتتة، وال 
 جتتم  ادتتاد  قيتتدم اال بعتتد ستتداد  ستتم قيتتد تديتتد، 
 ضاًل د  سداد تمي  االشترا ات المت خر   بًقا 

 .للنظام الداخل 
 طقيتد بالنقابتة أي يتد   دضتم ج  دلتى  ت  

لصتتندوقها  نقتتًدا أو دتت   راتتر التتد   اإللرترونتت 
تني  طصرم د     سنة طت   ألن سم اشترا  

ستتتتتتتنمات اإلدتتتتتتتا   أو التعاقتتتتتتتد للعمتتتتتتت  بالختتتتتتتا ج، 
وا تترم دلتتى هتت ا الرستتم األح تتام الخاصتتة برستتم 

 االشترا .

 
 
 
 
 
 
 

 .هي كما
 
 

 .هي كما
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .هي كما
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 (61الـمــادة )

   رمي العقمبات الت دي ية  ما يل :"
 ل ا نظر -
 اإلن ا  -
 اإل قاف د  العم  لمد  ال  جاو  سنة. -

 
اسقاط العضماة ط  النقابة و   ه م ال الة 
ال   مي للعضم ال ر    ط اولة المهنة اال بعد 

 اداد  قيدم بالنقابة.

 (61مــــادة )
م اإلختتال  بت م دقمبتتات  تنم دليهتتا طت  دتد

،  رتتتتتمي العقمبتتتتتات الت دي يتتتتتة  متتتتتا قتتتتتماني  أختتتتترى 
:     
 ل ا النظر. –أ 

 اإلن ا . –ب 
اإل قاف د  طما سة المهنة لمد  ال  جاو   –ج 

  الف سنمات.
استتقاط العضتتماة طتت  النقابتتة، و تت  هتت م  –د 

ال التتة ال   تتمي للعضتتم ال تتر  تت  ط اولتتة 
وسداد قيدم بالنقابة،  المهنة، اال بعد اداد 

  سم القيد.

 (61مــــادة )
 .هي كما

 
 
 
 

 .هي كما
 

 .هي كما

 

 (64) الـمــادة
 تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين:

و ي  النقابة الد تة األولى ط :  لجنة     قأ( 
  يي ًا(، وطهندن بد تة أستا  ط  احدى 

ما لها  ليات الهندسة أو المعاهد العليا أو طا  
ط  ال وبة الت  ينتم  اليها العضم الم ا  
للت دي ، ودضم ط  طجلس الدولة بد تة ناي  
دلى األق   ختا م  ييس طجلس الدولة، وطهندن 
ط  العاطلي  بال  مطة أو القطا  العام ط  
ال وبة الت  ينتم  اليها العضم الم ا  للت دي  

لس وأقدم طن     القيد بالنقابة، ودضم  عين  طج
النقابة لمد  سنة ط  بي  أدضاي  ط  ال وبة 

 .الت  ينتم  اليها العضم الم ا  للت دي 

 (64مــــادة )
      الهيئات الت دي ية للنقابة ط  د تتي :

طتتتتتت  أحتتتتتتد أدضتتتتتتا    تتتتتت   الد تتتتتتتة األولتتتتتتى  –أ
الجموية العممطيتة  رشت   الجمويتة طت  غيتر 

 تت   أدضتتا  طجلتتس النقابتتة  ييً تتا، ودضتتماة
 ط :
طهنتدن بد تتتة أستتتا  طتت  احتتدى  ليتتات  -

الهندسة أو المعاهد العليتا أو طتا  ما لهتا 
طتتت  ال تتتوبة التتتت  ينتمتتت  اليهتتتا العضتتتم 
الم ا  للت دي  يرش   المجلس األدلى 
للجاطعتتتتات أو طجلتتتتس ال تتتتوبة، ب  تتتت  

 األحما .
 دضتتتتتتتتم طتتتتتتتت  طجلتتتتتتتتس الدولتتتتتتتتة بد تتتتتتتتتة -

 (64) الـمــادة
 الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين: تشكل

وكيل النقابة الد تة األولى ط :  لجنةقأ(      
)رئيسا (، ومهند  بدرجة أستاذ من إحدى 
كليات الهندسة أو المعاهد العليا أو ما يماثلها 
من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال 
للتأديب، وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب 

يختار  رئيس مجلس الدولة، على األقل 
ومهند  من العاملين بالحكومة أو القطاع 
العام من الشعبة التي ينتمي إليها العضو 
المحال للتأديب وأقدم منه في القيد بالنقابة، 
وعضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين 
أعضائه من الشعبة التي ينتمي إليها العضو 

 (64املادة )
 

حتى يتم   ادى حدوف اى  را  ينت  د  ددم 
 انعقاد الجموية العممطية
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النقي    يي ًا(، ب(      الد تة ال انية ط  
وط ت ا  الدولة لم ا   الرم، ودضم ط  
طجلس الدولة ال  ق  د تت  د  د تة 
ط ت ا  ط ادد  ختا م  ييس طجلس 

 تر     أم ط  وال  جم  أي  الدولة، 
الد تتي  أحد طم  اشتر ما    لجنة 
الت قير واج  أي  صد  قرا  طجلس 

 الت دي  ط  بًا.

ط ت تتتتا  دلتتتتى األقتتتت   ختتتتتا م المجلتتتتس 
اإلدا اتتتتتتتتتة لمجلتتتتتتتتتس الختتتتتتتتتاص لل تتتتتتتتتئمي 

 الدولة.
طهنتتتتتتتدن طتتتتتتت  العتتتتتتتاطلي  بال  مطتتتتتتتة أو  -

القطتتتتا  العتتتتام أو القطتتتتا  الختتتتاص طتتتت  
ال وبة الت  ينتم  اليها العضم الم ا  
للت ديتتتت  وأقتتتتدم طنتتتت   تتتت  القيتتتتد بالنقابتتتتة 

 يرش   طجلس ال وبة.
دضتتتم،  عتتتي  لمتتتد  ستتتنة، طتتت  ال تتتوبة  -

التتتتتتتت  ينتمتتتتتتت  اليهتتتتتتتا العضتتتتتتتم الم تتتتتتتا  
 ال وبة.للت دي  يرش   طجلس 

طتتتتت  أحتتتتتد أدضتتتتتا    تتتتت   الد تتتتتتة ال انيتتتتتة  –ب
الجمويتتتتة العممطيتتتتة  رشتتتت   الجمويتتتتة طتتتت  
غيتتتتتتتتر أدضتتتتتتتتا  طجلتتتتتتتتس النقابتتتتتتتتة  ييً تتتتتتتتا، 

 ودضمًاة    ط :
 يتتيس ادا   ال تتتمى المختصتتة بمجلتتس الدولتتة  -

 أو ط  يرش  .
دضم ط  طجلس الدولة ال  ق  د تت  د   -

ط ت تتتا   ختتتتا م المجلتتتس الختتتاص لل تتتئمي 
 جلس الدولة.اإلدا اة لم

وال  جتتتم  أي   تتتتر   تتت  أم طتتت  التتتد تتي  
أحتد طمت  اشتتر ما  ت  لجنتة الت قيتر، واجتت  أي 

  صد  قرا  طجلس الت دي  ط  ًبا.
واجتتتتتتتم  للنقابتتتتتتتات ال ر يتتتتتتتة   تتتتتتت ي  لجتتتتتتتاي 
لتقصتت  ال قتتاير، ود استتة وب تت  أم شتت اوى أو 

 .المحال للتأديب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النقيب )رئيسا (،     الد تة ال انية ط  ب(  
الموارد المائية ومستشار الدولة لوزارة 

الري، وعضو من مجلس الدولة ال تقل و 
درجته عن درجة مستشار مساعد يختار  

وال  جم  أي   تر  رئيس مجلس الدولة، 
   أم ط  الد تتي  أحد طم  اشتر ما    
لجنة الت قير واج  أي  صد  قرا  طجلس 

 ت دي  ط  بًا.ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . جم   ييس النقابة ط  غير أدضايها ب( ال
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  جاو ات، دلى أي  ر    قرارها لمجلس النقابة.

 (96الـمـــادة )
 ترتتمي طتتما د صتتندو  المعاشتتات واإلدانتتات 

 طما     :
  سمم قيد األدضا . –6
 ضا  ال نماة.اشترا ات األد  ل ا –0
طا   اهم ب  الدولة ط  ادانة سنماة  ت   –5

 ه ا الصندو .
الت ردتتات والهبتتات والمصتتا ا التتت   ق لهتتا  -6

 طجلس النقابة لمصل ة الصندو .
أ باح طط مدات النقابة، وطقاب  طا  قتمم  –4

 ب  ط  ن اط.
الم صتتتتتت  دلتتتتتتى انتتتتتتتاج صتتتتتتن الرستتتتتتم ن –1

 .األسمنا
 
اج حديتد نصن الرسم الم ص  دلى انت –1

 الت ليح الم ل .
 
 
حصتتتتيلة  مابتتتت  الدط تتتتة الهندستتتتية دلتتتتى  –1

األو ا  والتتتتتتد ا ر والرستتتتتتمطات والعقتتتتتتمد 
 الهندسية.

 الرسمم دلى  لبات  قدير األ عاب. –1
 
 

 (96مــــادة )
معاشتتات واإلدانتتات  ترتتمي طتتما د صتتندو  ال

 طما     :
  سمم قيد األدضا . –6
 اشترا ات األدضا  ال نماة.  ل   –0
طا   اهم ب  الدولة ط  ادانة سنماة  ت   –5

 ه ا الصندو .
الت ردتتات والهبتتات والمصتتا ا التتت   ق لهتتا  -6

 طجلس النقابة لمصل ة الصندو .
أ باح طط مدات النقابة، وطقاب  طا  قتمم  –4

 .ب  ط  ن اط
المنصمص دليت   ت  نصن ليمة الرسم  –1

( طتتت  64( طتتت  المتتتاد   1، 4ال نتتتدي   
 ه ا القانمي.

%( طت  حصتيلة  42ن بة ال  ق  دت    –1
طقابتت  الختتدطات المنصتتمص دليهتتا  تت  

( ط  ه ا 61( ط  الماد   0، 6ال ند  
 القانمي.

طقابتتتتتت   قتتتتتتد م  لبتتتتتتات  قتتتتتتدير األ عتتتتتتاب  –1
( طتتتت  5المنصتتتتمص دليهتتتتا  تتتت  ال نتتتتد  

 ( ط  ه ا القانمي.61الماد   
ايتترادات االست تتا ات واالستتت ما ات التتت   –1

  جراها النقابة.
 تمي  المما د األخرى الم رودة. – 62

 :(96مــــادة )
 
 

 .هي كما –6
 .هي كما –0
 .هي كما –5
 
 .هي كما -6
 
 .هي كما –4
 
 .هي كما –1
 
 
 .هي كما –1
 
 
 
 .هي كما –1
 
 
 .هي كما –1
 

 .هي كما –62  
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ايرادات االست ما ات الت   جراها  -62

 النقابة.
 تمي  المما د األخرى الم رودة. –66

 (19الـمــــادة )
 قد  طجلس النقابة أ عاب العضم بنتا  دلتى 
 لبتت  أو  لتت  العميتت ، و لتت  دنتتد دتتدم اال  تتا  
دليهتتتتتا  تابتتتتتة أو ا ا  تتتتتاي هنتتتتتا  ا  تتتتتا   تتتتتتاب ، 

 ب ت  دلى  قدير ليمتة األ عتاب  وحدف اختالف
 هندس .
 

وال  جم      األطر الى القضا  ق   دتر  
 ابة.الن ا     األ عاب دلى النق

أطر التقدير ختال  ستتي  يمًطتا وإ ا لم  صد  
تتتتتتا  االلتجتتتتتا  التتتتتى طتتتتت   تتتتتا اخ  قتتتتتد م الطلتتتتت  

 .القضا 
 

وال  خ  األح ام ال تابقة ب تر دضتم النقابتة 
والعميتتتت   تتتت  ا ختتتتا  اإلتتتتترا ات الت  ظيتتتتة التتتتت  
 يراها     رف  رو اة للم ا ظة دلى حقمق .

 
وللمجلس أي      لجنة أو أ  ر  تت لن  ت  

ا طتت   يتتيس وأ بعتتة أدضتتا  طتت  أدضتتاي  أو طنهتت
طتت  غيتترهم لل صتت   تت   لبتتات التقتتدير، وا تتتمي 
 اتتمادها ص يً ا ب ضم   ال ة ط  أدضايها.

وال  جتتتتتتم  لمتتتتتت  يندبتتتتتت  المجلتتتتتتس خ يتتتتتتًرا أي 

 (19مــــادة )
 قد  طجلس النقابة أ عاب العضم بنتا  دلتى 
 لبتت  أو  لتت  العميتت ، و لتت  دنتتد دتتدم اال  تتا  
دليهتتتتتا  تابتتتتتة أو ا ا  تتتتتاي هنتتتتتا  ا  تتتتتا   تتتتتتاب ، 

 ل تتتتت  وحتتتتتدف اختتتتتتالف دلتتتتتى  قتتتتتدير األ عتتتتتاب 
 هندس .
 

وال  جم      األطر الى القضا  ق   دتر  
 ة.الن ا     األ عاب دلى النقاب
أطتتتتر التقتتتتدير ختتتتال   و لتتتتت م النقابتتتتة بءصتتتتدا 

وللطالتتت  ستتتتي  يمًطتتتا طتتت   تتتا اخ  قتتتد م الطلتتت ، 
الطعتتت  دلتتتى أطتتتر التقتتتدير أطتتتام القضتتتا  ختتتال  

 .ستي  يمًطا ط  اخطا م
وال  خ  األح ام ال تابقة ب تر دضتم النقابتة 
والعميتتتت   تتتت  ا ختتتتا  اإلتتتتترا ات الت  ظيتتتتة التتتتت  

 ى حقمق .يراها     رف  رو اة للم ا ظة دل
 

وللمجلس أي      لجنة أو أ  ر  تت لن  ت  
طنهتتا طتت   يتتيس وأ بعتتة أدضتتا  طتت  أدضتتاي  أو 
طتت  غيتترهم لل صتت   تت   لبتتات التقتتدير، وا تتتمي 
 اتتمادها ص يً ا ب ضم   ال ة ط  أدضايها.

وال  جتتتتتتم  لمتتتتتت  يندبتتتتتت  المجلتتتتتتس خ يتتتتتتًرا أي 

 (19مــــادة )
 .هي كما
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  تتتتر   تتت  اصتتتدا  القتتترا   تتت  المم تتتم  التتت م 
نتتدب طتت  أتلتت ، واعت تتر القتترا  الصتتاد   تت  هتت ا 

 .ال  ي  ل  صادً ا ط  المجلس
ودلى الطال  أي يلدم ق   النظر  ت   لبت  
طقتتتدا  طقابتتت  طصتتتا ا ، وأ عتتتاب الخ تتترا  التتتت  

%( طت   4 قد ها المجلتس ب يت  ال ي اتد دلتى  
 خم تتتي األ عتتتاب المطلمبتتتة ا ا  ادت دلتتتى  ليمتتتة

%( طنهتتتتتا ا ا نقصتتتتتا دتتتتت   لتتتتت ، 1أو   تنيًهتتتتتا
والت م به م المصا ا  طت   صتد  القترا  بصت ة 

 نهايية  دم.
أي  خطتتتر النقابتتتة المطلتتتمب التقتتتدير واجتتت  

 تتدم بصتتم   طتت   لتت  التقتتدير، وبالجل تتة التتت  
  تتتتتتتددها اللجنتتتتتتتة ب تتتتتتتتاب طمصتتتتتتتى دليتتتتتتت  بعلتتتتتتتم 
المصتتتتتتتم  لل ضتتتتتتتم  أطتتتتتتتام المجلتتتتتتتس أو  قتتتتتتتد م 
طالحظا تت   تابتتة  تت  المتتد  التتت    تتددها اللجنتتة، 
 متتتتتتا  جتتتتتت  اخطتتتتتتا   التتتتتت  التقتتتتتتدير بالجل تتتتتتة 

  دلتى الم تدد  لنظتر الطلت  ق ت  طمدتدها ب ست م 
 األق .
 
 
 
 

وإ ا  تتتاي الم لتتت  المطلتتتمب  قتتتديرم ال  جتتتاو  
طايت  تني   اي حر ال ص  فيت  لمجلتس النقابتة 
ال ر ية    حدود األح ام ال ابقة، دلى أي   لت  

  تتتتر   تتت  اصتتتدا  القتتترا   تتت  المم تتتم  التتت م 
ت تتر القتترا  الصتتاد   تت  هتت ا نتتدب طتت  أتلتت ، واع

 ال  ي  ل  صادً ا ط  المجلس.
ودلى الطال  أي يلدم ق   النظر  ت   لبت  

، وطقتتتتتتدا  طقابتتتتتت   ستتتتتتم النظتتتتتتر المقتتتتتتر  للنقابتتتتتتة
طصتا ا ، وأ عتاب الخ ترا  التت   قتد ها المجلتس 

%( طتتت  ليمتتتة األ عتتتاب  4ب يتتت  ال   اتتتد دتتت   
أو  خم تتتة جالف تنيتتت المطلمبتتتة ا ا  ادت دلتتتى 

طنهتتا ا ا نقصتتا دتت   لتت ، والتتت م بهتت م %(  1 
المصا ا  ط   صد  القرا  بص ة نهايية  تدم 
 تتتت  حالتتتتة دتتتتدم الطعتتتت  دليتتتت  أطتتتتام القضتتتتا  أو 

 تتت  حالتتتة الطعتتت ، صتتتدو  ح تتتم قضتتتاي  نهتتتاي  
%( طتتتتت  ليمتتتتتة  02دلتتتتتى أي  خصتتتتتم ن تتتتتبة  

 .أ عاب الخ را  لتنمية طما د النقابة
واجتتت  أي  خطتتتر النقابتتتة المطلتتتمب التقتتتدير 

بصتتم   طتت   لتت  التقتتدير، وبالجل تتة التتت    تتدم
  تتتتتتتددها اللجنتتتتتتتة ب تتتتتتتتاب طمصتتتتتتتى دليتتتتتتت  بعلتتتتتتتم 
المصتتتتتتتم  لل ضتتتتتتتم  أطتتتتتتتام المجلتتتتتتتس أو  قتتتتتتتد م 
طالحظا تت   تابتتة  تت  المتتد  التتت    تتددها اللجنتتة، 
 متتتتتتا  جتتتتتت  اخطتتتتتتا   التتتتتت  التقتتتتتتدير بالجل تتتتتتة 
الم تدد  لنظتر الطلت  ق ت  طمدتدها ب ست م  دلتى 

 األق .
ب  قتتتديرم ال  جتتتاو  وإ ا  تتتاي الم لتتت  المطلتتتم 

 اي حر ال ص  فيت  لمجلتس النقابتة  طايت  تني 
ال ر ية    حدود األح ام ال ابقة، دلى أي   لت  
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قرا ا هتتا التتى طجلتتس النقابتتة ختتال  أستت مدي  طتت  

  ا اخ صدو ها.
و تتتتت  تميتتتتت  األحتتتتتما   تبتتتتت  قمادتتتتتد اإل بتتتتتات 

 نظر الطل .المقر   قانمًنا دند 
 

قرا ا هتتا التتى طجلتتس النقابتتة ختتال  أستت مدي  طتت  
  ا اخ صدو ها.

و تتتتت  تميتتتتت  األحتتتتتما   تبتتتتت  قمادتتتتتد اإل بتتتتتات 
 المقر   قانمًنا دند نظر الطل .

 
 (71مـــادة )

طتتتت  دتتتتدم اإلختتتتال  ب  تتتتة دقمبتتتتة أشتتتتد يتتتتنم 
دليها قتانمي العقمبتات أو أم قتانمي جختر  عاقت  

وب راطتة ال  ستتة أشتهربال بس طد  ال   اد دلتى 
تنيتتت  أو بءحتتتدى هتتتا ي  العقتتتمبتي   طايتتتة تجتتتاو  

    ط  ا  ر  أحد األ عا  اآل ية:
انت ا  لق  طهنتدن بالمخال تة ألح تام  أوال (

 القانمي.ه ا 
ـــا( طباشتتتر  دمتتت  طتتت  األدمتتتا  الهندستتتية  ثاني 

طمتت  لتتتيس طقيتتًدا بالنقابتتتة بالمخال تتة ألح تتتام هتتت ا 
القتتتانمي، أو  تتتاي طقيتتتًدا بهتتتا ولرنتتت  طمقتتتمف دتتت  

 العم  بقرا    دي  .
ــا( طخال تتة أح تتام القتترا ات التتت   صتتد ها  ثالث 

 (.14و ار الرم  بًقا للماد   
 ل  باستتخدام ليام  ب العم  أو ط   م (رابع ا

أحتتتتد طتتتت  غيتتتتر أدضتتتتا  النقابتتتتة لمباشتتتتر  أدمتتتتا  
هندستتية أو استتناد أدمتتا  هندستتية التتيهم ال  جتتم  

 لهم طباشر ها  بًقا ألح ام ه ا القانمي.
 

 (71مــــادة )
طتتتت  دتتتتدم اإلختتتتال  ب  تتتتة دقمبتتتتة أشتتتتد يتتتتنم 
دليها قتانمي العقمبتات أو أم قتانمي جختر  عاقت  

ب راطتتتتة ال و  ستتتتنتي بتتتتال بس طتتتتد  ال   اتتتتد دلتتتتى 
تنيتتتتتت  أو بءحتتتتتتتدى هتتتتتتتا ي   طايتتتتتتتة ألتتتتتتتن تجتتتتتتاو  

 العقمبتي     ط  ا  ر  أحد األ عا  اآل ية:
انت تتتا  لقتتت  طهنتتتدن بالمخال تتتة ألح تتتام  –6

 ه ا القانمي.
طباشر  دم  ط  األدما  الهندسية طم   –0

لتتتتتتتيس طقيتتتتتتتًدا بالنقابتتتتتتتة بالمخال تتتتتتتة ألح تتتتتتتام هتتتتتتت ا 
دتت   القتتانمي، أو  تتاي طقيتتًدا بهتتا، ولرنتت  طمقتتمف

 العم  بقرا    دي  .
طخال تتتتة أح تتتتام القتتتترا ات التتتتت   صتتتتد ها  –5

 (.14و ار الرم  بًقا للماد   
ليتتام  ب العمتت  أو طتت   م لتت  باستتتتخدام  –6

لمباشتر   المقيدي  بالنقابتةأحد ط  غير األدضا  
التيهم ال  أدمتا  هندستية أو استناد أدمتا  هندستية
 نمي. جم  لهم طباشر ها  بًقا ألح ام ه ا القا

و تتتلو  حصتتتيلة ال راطتتتات المقضتتت  بهتتتا التتتى 
 .النقابة

 (71مــــادة )
 .هي كما

 
 
 
 
 هي كما –6
 
 هي كما –0

 
 
 
طخال ة اح ام القرا ات الت   صد ها و ار  –5

 .(14للماد    الموارد المائية والرى 
 هي كما –6
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 م التعدي   بقا لما تا     الماد  ال ال ة -3
 دا ط  طماد االص
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 (77لـمــادة )ا

 عاق  ب راطة ال  تجاو  خم ة تنيهات    
ط  وق  أو ق   أو استعم  دقدًا أو  سمًا أو 

ط  ه ا  61صم   أو ط ر ًا طما و د    الماد  
القانمي لم يلد دن   سم الدط ة المقر  وا  م 
القا   ط   لقا  ن    لمصل ة النقابة بما 

  دلى الرسم يما م ليم  سم الدط ة و ل  دالو 
 الم  م ق

 (77مــــادة )
طتتتت  دتتتتدم اإلختتتتال  بتتتت م دقمبتتتتة أشتتتتد يتتتتنم 
دليهتتا قتتانمي العقمبتتات أو أم قتتانمي جختتر  عاقتت  
بتتتال بس طتتتد  ال   اتتتد دتتت  ستتتنتي  وغراطتتتة قتتتد ها 
 تتعن ليمتتة المبتتال  الم تتت قة أو بءحتتدى هتتتا ي  
العقتتمبتي   تت  طتت  وقتت  أو َقِ تت  أو استتتعم  دقتتًدا، 

أو استتعم   ستًما أو صتتم   أو  ولتم   تج  بالنقابتتة
 قراًرا ولم يلد دن  المبال  المقر   الما د     نتم 

( طتت  هتت ا القتتانمي، واطتنتت  61( و 64المتتاد ي :  
دتتتتتت  ال تتتتتتداد ختتتتتتال    تتتتتتعي  يمًطتتتتتتا طتتتتتت   تتتتتتا اخ 

 االست قا .
و تتتلو  حصتتتيلة ال راطتتتات المقضتتت  بهتتتا التتتى 

 النقابة.

 (77مــــادة )
 .هي كما

 

 الـمادة الثانيـة 
يلتتتت م طجلتتتس النقابتتتة بءدتتتداد ط تتترو   عتتتدي  
النظتتتام التتتداخل  للنقابتتتة ختتتال    تتتعي  يمًطتتتا طتتت  
 تا اخ العمت  بهت ا القتتانمي   تد أقصتى، واصتتد  
 ه ا النظام بقرا  ط  و ار المما د المايية والرم.

 الـمادة الثانيـة                 
 
 

ط  و ار المما د  قرارالنظام  بهذاواصد  
 رم.المايية وال

 

 الـمادة الثالثة 
  تتت د  بوبتتا   قو ا   التترمق  بتتا   قو ا   المتتما د 

( 11الماييتتتتة والتتتترمق أينمتتتتا و دت بالقتتتتانمي  قتتتتم  
 ب  ي نقابة المهندسي . 6116ل نة 

 ثالثةالـمادة ال
 كما هي

 

 الـمادة الرابعة 
ُين تتتتتر هتتتتت ا القتتتتتانمي  تتتتت  الجراتتتتتد  الرستتتتتمية، 

  اخ ن رم.وُاعم  ب  ط  اليمم التال  لتا
 رئيس جملس الوزراء                 
                   /     /9147 

 مدبويل دكتور/ مصطفى كمال    

 رابعةالـمادة ال
 كما هي

 

 


